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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1000592-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000592-96.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: MAURO JOSE DA SILVA Advogado(s) do reclamante: KESIA 

KELLY LEANDRO SOUZA SOARES, ARISTOTELES RONDON GOMES 

PEREIRA JUNIOR IMPETRADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Vistos. 1) NOTIFIQUE-SE a parte apontada como coatora do 

conteúdo da petição inicial, ENVIANDO-LHE a segunda via apresentada 

com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, 

preste as informações que julgar necessárias (artigo 9º, Lei nº 9.507/97). 

2) Decorrido o prazo de que trata o item “1” da presente, com ou sem a 

vinda das informações aos autos, CERTIFIQUE-SE e OUÇA-SE o Ministério 

Público, dentro do prazo de cinco (05) dias (artigo 12, Lei nº 9.507/97). 3) 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS. INTIME-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 12 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12166384; II) intimar a Parte Autora, na figura de seu Causídico, 

para impugnar a Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quando 

poderá também manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 11416316. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CLEONICE MENDES COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000400-66.2018.8.11.0007 

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

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: IZABEL CLEONICE 

MENDES COSTA Vistos etc. Trata-se Ação de busca e apreensão c/c 

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

de Izabel Cleonice Mendes Costa, todos qualificados, tendo por objeto o 

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

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

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

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

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

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

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

parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

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

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

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

a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo STRADA CD FLEX 

ADVENTURE (CONV.2) 1.8 16V A/G 2P, ano 2011/2012, chassi 

9BD27844PC7491528, placa NTZ9381, cor cinza e renavam nº 

451231201, descrito na inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, 

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

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

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

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

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

PROCEDI, conforme extrato anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL 

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

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

a apreensão do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para 

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

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

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

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

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

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

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

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

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

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

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

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

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

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

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

de fixação de multa diária no caso do descumprimento da liminar (item “5” 

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

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

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

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

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

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

encontrado em Comarca distinta, a possibilidade de cumprimento da ordem 

judicial, independentemente de distribuição de carta precatória, INDEFIRO o 

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

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

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

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

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

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

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

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

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

pedido de autorização de arrombamento por ausência de motivo para 

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

devem ser feitas em nome dos advogados Jamil Alves de Souza e João 

Cintra Silveira. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 14 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Antonio Rodrigues dos 

Santos, Cpf: 43179100982 Filiação: Sabino Rodrigues dos Santos e 

Aurinda Pereira Silva, brasileiro(a), natural de Bela vista do paraiso-PR, , 

Endereço: Rua Ne-1,quadra 04, Lote 16,, Bairro: Setor Nee, Cidade: Alta 

Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 636,12 (seiscentos e trinta e seis reais 

com doze centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 64. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$, 492,23 

(quatrocentos e noventa e dois reais com vinte e tres centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 143,89 (cento e quarenta e três reais 

com oitenta e nove centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das 

custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto a protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo II

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132423 Nr: 6481-53.2015.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 13883 Nr: 1866-11.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio & Caldas Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios. 

Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se o 

necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137975 Nr: 1895-36.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRdS, SRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

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

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Representante (requerente): Silvana 

Rodrigues Gonçalves de Souza, Cpf: 01673607101, Rg: 1.588.148-2 SSP 

MT, Endereço Lugar Incerto e não sabido

Finalidade:ITNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: para que se manifeste no 

feito, requerendo o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante da certidão de fl.36, Determino a INTIMAÇÃO pessoal da parte 

autora, para que se manifeste no feito, requerendo o que de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T.Santos

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95880 Nr: 4266-46.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldir Colvero, Olinda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Soares da Silva, Severina Antunes da 

Silva, Doroti Vieira Vendrami, Alexandre Belarmino, Anastacio Rúbio 

Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORESTES SOARES DA SILVA, Cpf: 

19313942100, Rg: 1157227, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido DOROTI VIEIRA VENDRAMI, Cpf: 76055671115, Rg: 

20.017.843, Filiação: Orlando José Vieira e Silvania Ferreira Vieira, data de 

nascimento: 10/03/1954, natural de José Bonifácio-SP, separado(a) 

judicialmente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

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

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Os Requerente: Olinda Ferreira, Cpf: 67605516991, Rg: 

1478118-2 SSP MT Filiação: brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua D-07, 

Nº 717, Bairro: Setor D, Cidade: Alta Floresta-MT e Osvaldir Colvero, Cpf: 

15049477204, Rg: 1300327-5 SSP MT Endereço: Rua D-07, N?7 717, 

Bairro: Setor D, Cidade: Alta Floresta-MT GO, através de seu advogado 

ingressou com a Ação de Usucapião de Bem Imóvel Urbano, em face de 

Requerido(a): Orestes Soares da Silva, Cpf: 19313942100, Rg: 1157227 

SSP GO Endereço: Atualmente Em Lugar Incerto e Não Sabido, e Severina 

Antunes da Silva, Cpf: 19313942100 Endereço: Atualmente Em Lugar 

Incerto e Não Sabido. No caso em tela os autores possuem o imóvel 

urbano localizado à Rua D 7, Qd. 13 Lote 20 Setor D, desde Abril de 1991 

totalizando um prazo de 20(vinte) anos; Desde que entraram para o 

imóvel, os autores possuem como se fossem o próprio dono, estando 

presente; os autores nunca sofreram qualquer contestação ou 
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impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, 

portanto, mansa e pacífica e ininterrupta durante todo esse tempo.... ....

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Urbano localizado na Rua D 07, 

Quadra 13 Lote 18 Mt. 4.780 Livro 2-AL

Despacho/Decisão: Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela 

Defensoria Pública na contestação genérica às fls. 99/100 e DECLARO A 

NULIDADE da citação por edital de fls. 94/95, e, via, de consequência, os 

atos subsequentes, pelas razões consignadas no bojo desta 

decisão.Tratando-se de procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar 

audiência na forma do “caput” do art. 334 do CPC/2015 no presente feito, 

levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o 

indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto 

ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de 

conciliação e mediação. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso ambas as partes manifestem interesse em se comporem.CITE-SE a 

parte requerida, no endereço obtido na pesquisa de fls. 89, devendo 

constar que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 21 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143954 Nr: 5166-53.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, acerca do laudo pericial 

elaborado, encartado a estes autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 98818 Nr: 256-22.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A.

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eletana Targino da Silva - 

OAB:22952/O /MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102818-MG

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

impulsiono os presentes autos a fim de dar ciência ao(a) patrono(a) da 

parte autora e requerida acerca da data para a realização da perícia, 

conforme certificado pelo Oficial de Justiça:

"Certifico, eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, em diligencias nos 

endereços descrito no mandado, procedi a Intimação da Politec na pessoa 

do Sr. NUREMBREG DE FREITAS no endereço fui informado que o perito só 

esta na cidade depois do dia 15/03, diante disso intimei a autora Sra. GENI 

ROQUE, para comparecer na Politec depois da r.data, do inteiro teor do 

mandado retro, tendo eles aceitado a contrafé que lhes ofereci e exarado 

suas a notas de ciente no original.

Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé.

Alta Floresta MT, 09 de março de 2018.

 DALMIR JANNING

Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113250 Nr: 1797-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Barroso Teixeira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Leite Barbosa - 

OAB:17.817/0 - MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

Considerando que a parte autora fundamenta parte de suas pretensões 

em direito local, com fulcro nos arts. 370 e 376, do CPC, CONVERTO o 

julgamento em diligência e DETERMINO que o polo ativo prove o teor das 

legislações municipais aplicáveis em até 15 dias.

Decorrido o prazo acima, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119750 Nr: 7302-91.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Lopes dos Reis da Silva

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Vistos,

Por cautela, entendo necessário converter o julgamento em diligência (art. 

370, do CPC) para determinar ao polo ativo que em até 15 dias traga aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel para verificar a presença de 

eventual registro ou averbação relativo à liquidação judicial da cooperativa 

requerida.

Ao final, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111045 Nr: 6648-41.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar de Freitas

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 15h20, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 

05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, visto que ao ID nº. 12256961 foi juntada apenas a 

guia, não constando nos autos prova do recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCELINA ANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA DA SILVA OAB - 805.354.021-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002084-60.2017.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, 

regularizar a representação processual ou carrear termo de curatela, vez 

que consta dos autos que a requerente encontra-se representada pela 

neta, não havendo indicação e comprovação da existência do instituto da 

curatela, ou, situação emergencial ao tempo da propositura da ação que, 

momentaneamente, justificasse referido ato, que de toda forma, careceria 

de posterior regularização. Com ou sem o aporte do determinado no 

parágrafo imediatamente anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos para sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 16 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002451-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VANIN JUSTO OAB - PR45942 (ADVOGADO)

ADAIR JOSE ALTISSIMO OAB - PR32288 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002451-84.2017.8.11.0007 Vistos etc. Cuidam os 

autos de ação de execução provisória de alimentos movida por 

MERCEDES VALIS em desfavor de NILVANDA BATISTA CORREA, ambas 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o Defensor Público, 

assistente jurídico da parte exequente, pugnou pela extinção do feito 

frente o falecimento desta (ID 11734806). Parecer ministerial sob o ID 

11902932, concordando com a extinção sem resolução de mérito 

pleiteada. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Com a morte da parte 

exequente claro se torna a perda superveniente do objeto da presente 

lide, já que os fatos que geravam o presente feito não mais persistem, 

ante o seu falecimento. Ademais, é evidente que a presente demanda é 

considerada intransmissível, uma vez que o direito vindicado somente 

poderia ser exercido pela exequente. Por esta razão, merece ser extinto o 

processo sem resolução do mérito. Dessa forma, sem maiores delongas, 

DECLARO EXTINTO o vertente feito sem resolução do mérito, consoante 

inteligência do artigo 485, inciso IX, do CPC. Sem custas e ônus 

sucumbenciais. CIÊNCIA à Defensoria Pública. PROCEDA a Secretaria de 

Vara ao cadastramento dos advogados da parte executada e posterior 

intimação destes da presente sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de necessárias. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 16 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 858-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos autos em apenso (ID 142103), foi noticiado o falecimento do ora 

executado, bem como, por seu anterior causídico, foi postulada a 

suspensão processual.

Dessa forma, com fulcro no artigo 313, inciso I e §2º, inciso I determino a 

suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Ainda, determino a intimação dos exequentes para que, promovam a 

citação do a espólio de Heitor Gobetti, de quem for o sucessor ou dos 

herdeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias, visando a sucessão 

processual, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112142 Nr: 676-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Carnevale, Julio Pelissari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Maria Pelissari - Espólio, Antonio 

Rubens Pelissari, Valdelice Manchado Pelissari, Henrique Irineu Pelissari, 

Jorge Luiz Arcos, Aparecida Elisabeth Pelissari Arcos, Margaret 

Aparecida Pelissari, Gilson de Lima Rodrigues, Elizeu Garcia

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

1) Acerca da informação de fl. 120, VISTAS às partes pelo prazo comum 

de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

2) Outrossim, façam-se constar junto ao Sistema Apolo o trânsito em 

julgado da ação, tendo em vista a desistência expressa do prazo recursal.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57244 Nr: 1837-14.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Pereira da Silva

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

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

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em vista a certidão de fl. 160, determino a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Sinop/MT, para a INTIMAÇÃO PESSOAL do 

Gerente Executivo do INSS – Agencia Executiva - Gerex/Sinop, para que 

realize a IMPLANTAÇÃO do benefício de auxílio-acidente em favor de 

Marcos Antonio Pereira da Silva, conforme dados pessoais de fl. 156, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos) reais.

Cumprida a diligencia e certificado o decurso do prazo, intime-se a parte 

Autora, na pessoa de seu patrono, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 1469-87.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMARAL FILHO

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MS 10.062

 Publicado no DJE 08/02/2018)Dessa forma, apenas será objeto de análise 

para o julgamento do feito, o alegado excesso de execução.A fim de 

viabilizar a precisa atuação probatória, delimito como questão relevante de 

direito a ocorrência de excesso de execução, em razão da incidência de 

cumulação entre comissão de permanência, juros moratórios e multa 

contratual; em consequência, o valor correto do débito sob 

execução.Tratando a lide de direitos disponíveis, DESIGNO audiência 

preliminar para o dia 06 de junho de 2018, às 15h00, a ser realizada no 

gabinete da 3ª Vara e determino a intimação das partes, nas pessoas de 

seus patronos, para dela participarem.Esclareço que nessa audiência, 

caso não haja a composição amigável entre as partes, serão deferidos os 

meios de prova a serem produzidos. No prazo de 05 (cinco) dias, as 

partes poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes às delimitações 

de questões de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a 

presente decisão (§1º, art. 357, NCPC), contando o prazo da denunciada 

a part ir da juntada de sua carta de citação nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142103 Nr: 4117-74.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Gobetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

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

OAB:20.342/MT

 Vistos.

Em razão do falecimento da parte Autora, seu causídico requer a 

suspensão processual (fl. 50).

DEFIRO o pedido e, com fulcro no artigo 313, inciso I e §2º, inciso II, e 

determino a suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Ainda, determino a intimação do espólio de Heitor Gobetti, de quem for o 

sucessor ou dos herdeiros, através do DJE, para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação nos autos, sob pena de sua extinção.

Intimem-se.

Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137630 Nr: 1715-20.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Edson de Carvalho - OAB:MT 1810-A, Luana 

Liporace Pires da Silva - OAB:12223, Sueli Maria Beltramin - 

OAB:114560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 176, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166-N/MT, Fabiano Penalva Verdolin - OAB:11066, Mauricio 

Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a)Suetônio Paz, OAB/MT 5203-B, para devolução 

dos autos nº 49-92.1990.811.0007, código 8607, no prazo de 03 (três) 

dias, tendo em vista de tratar de processo com prazo comum, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94583 Nr: 2850-43.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieldo Santos Veras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda., Nelmo José Wiegert, 

Silvano Aloisio Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A, Thaissa Costa Figueiredo de Souza - OAB:15902 MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 001/2018 – GAB/3ª Vara da Comarca 

de Alta Floresta-MT, Art. 19, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimação da parte AUTORA, pessoalmente, para manifestar-se dando o 

devido prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48612 Nr: 645-80.2007.811.0007

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, JQTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Wellington da Silva Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora, na pessoa do advogado constituído, acerca do 

desarquivamento do presente feito para extração de cópias, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143404 Nr: 4831-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rufino do Nascimento

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

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

OAB:16341/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

autora, a fim de intimá-lo, para requerer o cumprimento de senteça no 

prazo de 30 dias.

 Elendi Ferreira Canivarolli

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111555 Nr: 44-30.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Coladelo dos Santos, Vilson Pereira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Luzia Lopes da Silva Sarôa, José Maria Lopes 

Batista

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

autores Sandra Aparecida Coladelo dos Santos e Vilson Pereira dos 

Santos sobre parte ideal de 225,00 m2 (duzentos e vinte e cinco metros 

quadrados) de um imóvel urbano, com área total de 450,00 m2, lote n° 04, 

Quadra n° 07, setor NW-A, registrado no cartório de Registro de imóveis 

de Alta Floresta, sob a matrícula n° 21.554, Livro 2-DC, junto ao Cartório do 

RGI desta Comarca, conforme memorial descritivo e mapa indicativo às fls. 

21/23 e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Essa sentença servirá 

de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca.Incabível a condenação das Requeridas ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, eis que trata-se de 

ação necessária e não houve oposição ao pedido.Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e expedido o respectivo MANDADO 

para a transcrição (devendo a Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. 

Registrador Público cópias dos documentos de fls. 21/23, a fim de que 

seja DESMEMBRADA a matrícula para registro de apenas parte do imóvel 

em nome dos requerentes [225m2] – comunicando-se, ainda, que se trata 

de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63307 Nr: 2795-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleonice Benette de Oliveira

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

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

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

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

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

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil.Condeno a Autora exequente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de 

parte beneficiária da gratuidade de justiça.Intimem-se.Certificado o transito 

em julgado, determino o CANCELAMENTO dos RPV´s de fls. 139/140, 

solicitando-se ao Banco do Brasil a DEVOLUÇÃO aos cofres públicos dos 

valores depositados para tais pagamentos.Após, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000144-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000144-26.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIMILSON ALVES PEREIRA Vistos. Considerando o teor da 

certidão retro, concedo a ordem de arrombamento ao Oficial de Justiça 

subscrito à respectiva certidão, devendo estar acompanhado de outro 

Oficial de Justiça e realizar apenas os meios necessários para apreensão 

do veículo DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 1.6 16v RENAULT, Placa 

QBJ4073, Cor: VERMELHA, Chassi 93Y9SR0F5GJ284460, 

RENAVAM1083834360. Cumprido o ato e observadas às formalidades 

legais, devolva-se a missiva à Comarca de origem, com nossas 

homenagens. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000993-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. I - Mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEANDRO BIANCHINI 

SERAFIM em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, onde o 

Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem extraviada quando 

embarcou na cidade de Sinop/MT com destino à cidade de Porto 

Alegre/RS. Sustenta que após desembarcar no local de destino, notou que 

não havia encontrado sua bagagem. Assim, questionou os funcionários da 

empresa Reclamada, sendo-lhe informado que as bagagens não haviam, 

sequer, sido despachadas no aeroporto de Sinop/MT, devido ao excesso 

de peso que havia na aeronave, razão pela qual pugna pela procedência 

dos pedidos de indenização por danos morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada e entregando-a no dia seguinte, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial da Reclamante. O autor 

desincumbiu-se do seu ônus processual no momento em que anexou aos 

autos comprovante de registro de irregularidade de bagagem, ID n.º 

6085338, com suporte no art. 373, inciso I do NCPC. De início, destaco 

que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência nesse sentido: 

“Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos materiais e danos 

morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor – “Já está 

assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa do 

Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Outrossim, 

cumpre salientar que resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 
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comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas se limitou a negar os 

fatos, não trazendo nada aos autos que pudesse eximir sua 

responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever de indenizar a 

Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de transporte é de 

adesão, oneroso e de execução continuada, cuja obrigação do 

transportador só se encerra quando da entrega do passageiro e de seus 

pertences no destino final, respondendo pelos danos que ocorrerem no 

percurso contratado. Desta feita, tenho que a Reclamada Azul Linhas 

Aéreas não honrou com seu dever de guarda da bagagem transportada, 

sendo, portanto, responsável pelos danos sofridos pela Reclamante. 

Constatada que a pretensão do Reclamante encontra-se provada nos 

autos, passo a analisar o pedido deduzido na inicial quanto à fixação do 

valor dos danos morais. No que se refere ao dano moral, a solução não é 

diversa, pois o Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, 

fato que, por si só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o 

limite de mero dissabor. Além de ficar sem suas bagagens, experimentou a 

angústia de permanecer juntamente com seus familiares perdidos no 

aeroporto, sem as bagagens e sem saber o que fazer, amargando 

diversos transtornos e aborrecimentos. Em que pese o tempo em que mala 

ficou extraviada, deve-se levar em consideração que o período de estadia 

da Reclamante também era exíguo. Note-se que o simples fato de ter que 

conviver, ainda que por 24 (vinte e quatro) horas, com a frustração e a 

incerteza de ver seus pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade 

humana e, assim, viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO - Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem 

internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 

Indenização devida pelos danos material e moral - Recurso provido.” 

(TJSP, RAC Nº 991050546873 (7051450600), 20ª Câmara de Direito 

Privado, Relator (a): Miguel Petroni Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E 

MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. O extravio de bagagem 

durante viagem aérea configura, por si só, o dano extrapatrimonial à 

vítima. O dano moral é puro e dispensa a demonstração do efetivo 

prejuízo. É de se manter o valor da indenização por dano moral se 

atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade” 

(TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 

07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante enfrentou situações de 

preocupação e estresse que dão ensejo à reparação postulada, pois o 

que importa para alguém ser responsabilizado por dano moral é a conduta 

reprovável que faz com que incida a norma que determina a indenização. 

Presente a relação de causa e efeito entre a conduta da Reclamada e o 

dano causado ao Reclamante procede o pleito de indenização por dano 

moral. A condenação em dano moral deve servir de desestímulo à 

repetição de situações como a dos autos, devendo a indenização assumir 

um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma consiste em advertência 

ao causador do dano, de que não se aceita aquela conduta. Destaco que 

a indenização por dano moral, em seu duplo aspecto, objetiva compensar 

a mácula sofrida e tem o caráter de sanção ao causador do dano, 

devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. Contudo, é de se verificar que ante a ausência de 

previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos 

morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, 

compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou 

a chamada “indústria do dano moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Reclamante, em 

observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do Reclamante. II - Dispositivo Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante LEANDRO BIANCHINI SERAFIM no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-06.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE PAULA MERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010562-06.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCAS DE PAULA MERA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Considerando que a Fazenda Pública não se opôs à execução, consoante 

se vê do ID n.º 11245856, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado 

pelo credor na petição inicial de cumprimento de sentença. Intimem-se as 

partes acerca da homologação do cálculo. Na sequência, certificado o 

trânsito em julgado da decisão, solicite-se, através do email 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001213-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 2 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011195-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011195-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALMIR JOSE DE PAIVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000492-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LAILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-61.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SALETE VENZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010160-61.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: IVANETE SALETE VENZ DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, verifico que se trata 

de processo eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em 

desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado 

nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de 

bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito 

junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse 

sentido seque o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 
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responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010789-69.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUALTA - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010789-69.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: JUALTA - COMERCIO DE 

MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - ME EXECUTADO: JOSE APARECIDO 

PEREIRA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada acerca da decisão proferida no Id. num. 1974513, a 

qual deferiu a suspensão do processo e determinou que após o período 

de suspensão a parte exequente manifestasse indicando se o acordo 

extrajudicial fora devidamente cumprido. A suspensão processo findou em 

15/10/2016, data de vencimento do último cheque de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sendo que após tal suspensão, o autor deveria ter manifestado nos 

autos, conforme determinação judicial. Ocorre que a parte exequente, até 

o presente momento, não se pronunciou no feito, o que demonstra 

claramente a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo, porquanto resta evidenciado que o autor não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e artigo 771, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE FATIMA TARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002193-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELA DE FATIMA TARDIM 

REQUERIDO: AISLAN RICARDO GARCIA Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante pedido 

formulado em audiência de conciliação, a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ROCHA DAVID LECHINEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001584-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SABRINA ROCHA DAVID 

LECHINEWSKI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito Narra a autora que adquiriu um equipamento médico 

denominado RZ 2000 (03 módulos) pelo valor de R$ 13.650,00 (treze mil, 

seiscentos e cinquenta reais) para utilização em seu consultório uma vez 

que é conveniada com o DETRAN/MT. Afirma que em 07/05/2017 ao 

embarcar na cidade de Cuiabá em um voo da reclamada com destino a 

Alta Floresta despachou tal aparelho juntamente com uma mala contendo 

pertencer pessoais e que, no entanto, o aparelho não chegou ao destino. 

Aduz ter entrado em contato por diversas vezes com a empresa 

reclamada, onde fora orientada a preencher um formulário de desvio de 

bagagem e aguardar. No entanto, o aparelho nunca fora localizado. Por 

outro lado, a empresa aérea afirma que realmente ocorrera o extravio da 

bagagem, mas que existem diversos fatores que podem ter acarretado tal 

extravio que não seja de sua responsabilidade, trazendo ainda, trecho de 

e-mail em que oferece à reclamante a restituição no valor de R$ 655,05 

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) pelos danos 

materiais. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

extravio da bagagem. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A 

empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu dever legal, ou seja, 

zelar para com os objetos entregues sobre sua guarda de forma que 

cheguem a seu destino, pois não se desincumbiu do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado 

entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte 

dos passageiros e suas bagagens, a ré assumiu os riscos inerentes a 

esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte aéreo as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. O extravio da bagagem demonstra falha na 

prestação dos serviços contratados, pois a empresa aérea está 

incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar contratempos 

aos consumidores. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram 

ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, 

caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto (aparelho 

adquirido para uso profissional), as condições das partes, o grau de culpa 
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e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo 

a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do 

extravio. Defiro ainda a restituição do prejuízo obtido em razão do extravio, 

ou seja, R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais). Deixo de 

condenar quanto ao lucro cessante requerido, uma vez que embora o 

equipamento extraviado seja de uso profissional a parte autora não trouxe 

aos autos qualquer elemento que comprovasse o prejuízo no montante 

requerido. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código 

de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta 

reais), a título de danos materiais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso; b) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas processuais 

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

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 21 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011033-22.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMILO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YPE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011033-22.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

CAMILO EXECUTADO: YPE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

o cálculo atualizado do valor exequendo. Após, remeta-se o processo à 

conclusão, devidamente triado para análise do pleito de penhora de ativos. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001608-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUDIANE DE SIQUEIRA 

SOUSA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. A Reclamante, ora embargante, 

opôs embargos de declaração em que alega contradição na sentença uma 

vez que esta teria feito menção a tutela provisória e nos autos não há 

qualquer decisão em caráter provisório. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. Analisando os embargos, vejo que, de fato, 

na sentença proferida e lançada no ID n.º 10609703 se vislumbra que o 

dispositivo apontado fez menção à confirmação da tutela provisória, 

contudo, não fora deferida a tutela provisória, consoante se vê da decisão 

lançada no Id nº 8184588. Deste modo, resta configurado nítido erro 

material quanto à expressão "confirmo a tutela provisória" constante na 

sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC, 

ACOLHO os embargos declaratórios para chamar o feito à ordem e, 

consequentemente,alterar o dispositivo da sentença lançada no Id nº 

10609703, prevalecendo da seguinte maneira: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 39,81 (trinta e nove 

reais e oitenta e um centavos) referente ao contrato n.º 

1385001000229798; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Requisite-se imediatamente aos órgãos de restrição 

ao crédito a devida baixa da inscrição existente em nome da autora, objeto 

da presente demanda. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-74.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ACORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010939-74.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ ACORDI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Considerando que já foi proferida 

sentença no presente feito, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 

10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 42, §2º da 

Lei nº 9.099/95. Após, certifique-se a tempestividade do recurso 

interposto. Em sendo tempestivo e presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-86.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUNTER EWALD WELLMANN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010740-86.2014.8.11.0007 REQUERENTE: GUNTER EWALD WELLMANN 

JUNIOR REQUERIDO: EDIMAR DOS SANTOS Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os 

autos denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação designada, consoante termo 

juntado no Id. num. 10900650. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 

51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” 

Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do 

processo, nos termos do artigo 949, II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

podendo ser isento do pagamento das custas processuais somente se 

restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do 

artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não 
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justificou a ausência na audiência, razão pela qual deve ser condenada ao 

pagamento das custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESLINCON RAMOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000577-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CHRISTIAN WALBER 

FIGUEIREDO LIMA EXECUTADO: JESLINCON RAMOS DE ALMEIDA Vistos. 

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta pelo executado 

alegando a irregularidade de representação, a ausência de executividade 

do título e a existência de fato extintivo do direito do autor. Ao final, o 

executado pugna pela condenação do exequente nas penalidades da 

litigância de má-fé e na devolução em dobro do valor exequendo. Instado a 

manifestar, o exequente apresentou impugnação refutando as alegações 

do executado, aduzindo o incabimento da via eleita, o preenchimento dos 

pressupostos processuais atinentes à representação, o preenchimento 

dos requisitos de executividade, requerendo, ao final, o afastamento de 

eventual condenação por litigância de má-fé. Após a impugnação do 

exequente o executado, voluntariamente, manifestou-se novamente no 

processo alegando o adimplemento do débito. É o breve relatório. Decido. 

A exceção de pré-executividade é um instituto jurídico criado pela doutrina 

e jurisprudência que concede ao devedor a possibilidade de se defender 

dentro do processo de execução, independentemente de penhora ou 

depósito. A exceção de pré-executividade não é ação autônoma nem 

chega a ser incidente processual que justifique sua “autuação” em 

apartado e seu processamento pelo rito ordinário. É de tão restrito 

espectro que, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição 

convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das 

questões que, à vista d’olhos, impliquem concluir, de logo, pelo insucesso 

da execução (TRF 1, AG n. 1999.01.00.055381-1/DF; AG 

1999.01.00.026862-2/BA; AGA 197577/GO). Não prevista em Lei, admitida 

por construção doutrinário-jurisprudencial como meio excepcional e atípico 

que é, arguível sem a segurança do juízo, tem seu cabimento limitado às 

estreitas situações apreciáveis de plano pelo juiz (AGA 197577/GO, DJ 

05/06/2000, p. 167, STJ, T4; AG n. 1999.01.00.055381-1/DF, TRF1, T3, DJ 

25/02/2000, p. 58; AG 1999.01.00.026862-2/BA, TRF1, T3, DJ 05/05/2000, 

p. 299). Tampouco é sucedânea de Embargos à Execução, momento 

oportuno para a defesa do executado, com a segurança do juízo como 

condição. Antes de apreciar o mérito do pedido, necessário se faz 

analisar se a via eleita (exceção de pré-executividade) é adequada. 

Inicialmente restritas às questões de ordem pública, verificáveis de ofício 

pelo juiz, ampliou-se o campo de incidência das matérias arguíveis na 

exceção de pré-executividade, para permitir a alegação de matérias que 

ultrapassam o ofício do juiz, em homenagem, inclusive, ao princípio da 

economia processual, que, na atual situação em que o Poder Judiciário se 

encontra, não pode ser esquecido em nenhuma hipótese. No tocante às 

provas na exceção de pré-executividade, devem ser pré-constituídas, não 

sendo possível a ocorrência de dilação probatória no processo de 

execução. Caso o excipiente faça uma alegação que necessite de 

discussão acerca de suas provas, este deverá buscar a via dos 

embargos para manifestar sua defesa. Vale ressaltar que a observância 

da necessidade ou não da dilação probatória também cabe ao juiz, que 

pode, verificando a insuficiência das provas alinhadas, ordenar que as 

matérias sejam tratadas em sede de embargos a execução. Nesse 

sentido: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 

CABIMENTO. SEDE DE EMBARGOS. 1. As matérias passíveis de serem 

alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem 

pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito 

do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de 

dilação probatória. Precedentes. 2. Recurso especial provido para 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja 

analisada a questão relativa a prescrição intercorrente”. (REsp 665809 / 

SP; Rel. MIN. CASTRO MEIRA; j. 02/12/2004; DJ 25.04.2005 p. 316) 

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

PROVA DOCUMENTAL - DESCABIMENTO – INSTRUMENTO PROCESSUAL 

DESTINADO A PARALISAR OU EXTINGUIR EXECUÇÃO POR FLAGRANTE 

OCORRÊNCIA DE NULIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ- 

CONSTITUÍDA - AGRAVO PROVIDO. A objeção de pré-executividade 

existe como mecanismo de celeridade processual, oportunizando-se ao 

devedor opor-se, antes mesmo da constrição de seus bens, à ação 

executiva que seja, em seu nascedouro, nula. Se a argüição de nulidade 

do título funda-se em alegações que demandam investigação probatória, 

com juntada de documentos e possíveis perícias contábeis, deve ser 

formulada em sede de embargos à execução, onde alarga-se a cognição 

processual, não sendo cabível discutir tal questão em sede de exceção de 

pré-executividade”. (TJMT, RAI nº 6939/2004, 3ª Câmara Cível, Rel. 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, j. 11/8/2004). In casu, a matéria 

de defesa apresentada pelo executado no que tange aos aspectos 

formais do processo (irregularidade de representação e ausência de 

executividade do título) não merece acolhimento, pois o título está 

perfeitamente preenchido, revestindo-se de certeza, liquidez e 

exigibilidade. No mesmo sentido é o posicionamento deste Juízo quanto à 

representação processual, a qual confere de maneira inequívoca os 

poderes ao patrono do exequente. Quanto à alegação de fato extintivo do 

direito do exequente, consistente no pagamento do débito, tal matéria 

exige dilação probatória e somente pode ser apreciada em sede de 

embargos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

constante no Id. num. 8131734. Intime-se o executado para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias. Decorrido tal prazo sem o 

pagamento do valor, venham os autos conclusos para análise dos demais 

pedidos formulados na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 2680-52.2003.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Ferreira dos Santos, Josuel Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 Processo nº 2680-52.2003.811.0007

Código 25417

5ª Vara

VISTOS ETC.

Em que pese o pedido de Renúncia apresentado pelo Douto Advogado Dr. 

Celso Reis de Oliveira, ressalto que compete ao Ilustre Causídico notificar 

o réu Josuel Taborda sobre a renúncia.

Assim, incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato a 

notificação ao mandante, não se aperfeiçoando a renúncia com a simples 

protocolização de petição, informando tal fato no processo.

 De mais a mais, ressalto que o Advogado é obrigado a representar seu 

cliente, mesmo após a renúncia ao mandato, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

a fim de evitar prejuízo ao mandante, podendo ou não interpor recurso 

contra a decisão de pronúncia, nos termos do art. 112, §1º, do CPC, c/c 

art. 3º, do CPP e art. 5º, §3º, da Lei 8906 /1994.

Outrossim, compulsando os autos, não vislumbrei nenhuma decisão 

nomenado o mencionado Advogado para exercer a defesa do réu.
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Por tais razões, MANTENHO o Júri outrora designando, ficando o 

Advogado do réu Josuel Taborda ciente da sessão de julgamento.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Às providências.

Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018.

 ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000641-74.2017.8.11.0007 

AUTOR: JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA, devidamente 

qualificado e representado nos autos, propôs a presente “Ação de 

Concessão do Auxílio-Doença c/c Aposentadoria de Invalidez e Pedido de 

Tutela Provisória” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, alegando, em síntese, que se encontra incapacitado para o 

trabalho de forma definitiva, razão pela qual entende fazer jus ao 

recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conforme 

grau de incapacidade. Com a inicial (ID. 5073423) foram colididos 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 5085902, oportunidade em 

que foi determinada a realização de perícia médica, bem como postergada 

a apreciação do pedido de tutela antecipada. Ao ID. 10667947 foi juntado 

nos autos o laudo pericial, constatando pela incapacidade parcial e 

permanente da Parte Autora. A Autarquia Federal apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos 

termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu 

que a parte autora não comprovou fazer jus a concessão do benefício 

previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial, ID. 11524370. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação ao ID. 11749667. Após, vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez conforme grau de incapacidade. Quanto a preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois o 

ultimo pedido do benefício na via administrativa se deu em 25 de maio de 

2016, e a ação foi ajuizada em 10 de março de 2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Assim, 

indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. A Lei nº 

8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o 

período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando 

ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência e a condição de segurado. O art. 42 e seguintes da 

referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da 

aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) 

que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se o requerente à perícia médica, ID. 10667947, 

sendo que o expert, Dr. Charles Miranda Medeiros (CRM/MT 3253) 

constatou que o Autor sofre de “transtorno compulsivo e obsessivo 

associados”, além de afirmar que o autor está incapacitado de forma 

parcial e permanente para suas habituais atividades. De acordo com o 

laudo pericial o Autor apresenta agitação, irritabilidade, depressiva, 

transtorno de atenção, angustia e medo e possui recidivas de surtos 

crônicos. Quanto à qualidade de segurada da previdência e carência, o 

autor deveria comprovar a contribuição no período de 12 (doze) meses 

anterior ao requerimento do benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, 

ainda, que a enfermidade do autor se agravou após sua filiação ao Regime 

Geral da Previdência Social. Assim, em face da conclusão pericial acima 

exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a 

carência nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 

INSS a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

ao autor, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do 

requerimento na via administrativa (25 de maio de 2016), o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ultimo pedido de 

prorrogação do benefício na via administrativa (25 de maio de 2016), 

corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, 

acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda mensal 

a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 

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

Número do CPF: 616.793.131-34. Nome da Mãe: Marta Rodrigues Picinini 

da Silva. Nome do Segurado: Jeremias Rodrigues da Silva. Endereço do 

Segurado: Rua D/F-04, Setor D/F, Alta Floresta/MT. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por invalidez. Renda Mensal: A ser calculado pelo INSS. 

Data do início do Benefício-DIB: 25 de maio de 2016. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de março de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000668-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000668-23.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. O autor postulara o 

benefício da assistência judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado 

não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas 

processuais. A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até 

porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento 

de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a 

incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às 

partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 
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jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte 

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de março de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS AIELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000391-07.2018.8.11.0007 

AUTOR: ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS AIELLO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 3) Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. 4) In casu, nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial 

o Dr. Távico Cezar Arendt, CRM-MT 5929, FIXO os honorários em R$ 

200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

232/2016-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a 

ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. 4.1) ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 4.2) Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 5) Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. 6) Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344 do NCPC e que o prazo para contestar será em 

dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do NCPC. 7) No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. 8) Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. 9) Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial 

ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. 10) Por fim, façam os 

autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO COLOMBO (RÉU)

P S COLOMBO - ME (RÉU)

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001013-57.2016.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A P S 

COLOMBO - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE LIMA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000975-11.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VANESSA DE LIMA FERNANDES REQUERIDO: JOAO 

PEREIRA FERNANDES Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por 

VANESSA LIMA FERNANDES em face de JOÃO PEREIRA FERNANDES, em 

que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização, no 

valor de R$ 12.033,00 (doze mil e trinta e três reais), incidindo sobre o 

valor os juros e correção monetária desde a data de ocorrência dos fatos, 

bem como a expedição de ofício ao INSS com o intuito de autorizar a 

retirada dos valores pela própria dependente. Alega a autora que 

tornou-se órfã por parte de pai quando tinha 15 (quinze) anos de idade, e 

seu genitor era pensionista do INSS, motivo pelo qual a requerente fez jus 

ao benefício por morte, juntamente com sua irmã Valeria de Lima 

Fernandes. Ocorre que, por serem menores de idade na época, o 

requerido João Pereira Fernandes, irmão por parte de pai, ficou 

responsável junto ao INSS para poder administrar a pensão. Ressalta-se 

que o requerido recebia o numerário advindo do benefício, porém não 

repassava para Vanessa, tampouco para a outra irmã, o valor 

correspondente à sua parte, atingindo o montante no valor R$ 12.033,00 

(doze mil e trinta e três reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID 

6071369/607411. A inicial foi recebida, sendo deferido os benefícios da 

justiça gratuita e designada audiência de conciliação (ID 6090223). Na 

sequência, foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS 
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(ID6649161). Em audiência de conciliação, realizada em data de 

03/07/2017, foi constatada a ausência da parte requerida (ID 8697157). O 

requerido foi citado em 17/05/2017 e não contestou a presente ação (ID 

10252771). A Autora manifestou no ID 10821828 pela decretação da 

revelia do requerido, bem como aplicação de multa de 2% pelo não 

comparecimento em audiência de conciliação. Ao final, requer a total 

procedência dos pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, 

aplico multa de 2% do valor da causa ao requerido, que deve ser revertida 

ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o AR para sua citação 

chegou ao seu conhecimento no prazo legal, ou seja, 20 (vinte) dias antes 

da data designada para a audiência, conforme dispõe o artigo 334, do CPC 

e este não compareceu na audiência designada, nem apresentou 

justificativa. Outrossim, DECRETO a revelia do requerido (art. 344, CPC), 

uma vez que, devidamente citado, não apresentou defesa, sem, contudo, 

aplicar-lhe os efeitos decorrentes da revelia, em virtude de se tratar de 

direito indisponível (art. 345, CPC). Não havendo questões processuais 

pendentes a serem decididas, uma vez que não existe qualquer nulidade a 

ser sanada, DECLARO O PROCESSO SANEADO. Defiro o depoimento 

pessoal da parte AUTORA e a produção de prova testemunhal. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2018, às 

13h30min, para a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal da parte 

Autora. Fixo como pontos controvertidos: a) quanto ao dano moral e se o 

dinheiro não se revertia em prol da menor. Deverá a parte apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 

do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá 

ao advogado da parte, informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIME-SE a parte autora e 

seu procurador para comparecerem, consignando, nas intimações da 

parte autora as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127055 Nr: 3592-29.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

447/456, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca da decisão de fls. 158/159 e documentos de bloqueio 

judicial em contas da requerida via Bacenjud de fls. 160/162, para 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2088-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdOC

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Donizete Botéquio 

- OAB:10.494-MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415, 

Leonardo Fonseca Casagrande de Araújo - OAB:25.140-ES

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120206 Nr: 7655-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton dos Santos Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

OAB:13182-B/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos de fls. 138/141, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95828 Nr: 4212-80.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Vieira dos Santos

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

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

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142538 Nr: 4395-75.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Evangelista, Andressa Suely Evangelista 

Kupferman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson Evangelista - Espólio

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documentos de fls. 40/45, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139463 Nr: 2670-51.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEWdS, YWdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila da Silva Pereira Lima - 

OAB:21.049/MT, Claudino Aleixo Junior - OAB:16.527/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57063 Nr: 384-81.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ana Paula Finger Mascarello, Vinicius Ribeiro Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Finger Mascarello - 

OAB:9.669-A, Vinicius Ribeiro Mota - OAB:10.491-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Instituto Bras 

do Meio Amb e dos Rec Nat Ren - IBAMA/MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142604 Nr: 4436-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldão Flausino Garcia

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 23/05/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140672 Nr: 3319-16.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Possavatis

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 07/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros, bem como para que providencie a notificação da parte 

autora para comparecer na data e local da perícia munido(a) de 

documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso e exames 

médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na determinação 

da alegada condição de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140672 Nr: 3319-16.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Possavatis

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação do Procurador da parte requerida acerca da perícia médica 

designada para o dia 07/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137063 Nr: 1425-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bezerra de Souza, Jose Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia Coopeativa 

Central em Liquidação

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92465 Nr: 819-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Abacherli Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 19 de 585



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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença contra Hsbc Seguros Brasil sa em 

que foi juntado aos autos o valor correspondente à condenação (fls.152), 

para pagamento do débito objeto de cobrança.

A causídica da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (fl.159).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor 

da advogada Rita Paschoalina de Souza, devendo referido valor ser 

depositado na conta indicada à fl.159.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE informando acerca 

da liberação do valor em favor de sua advogada constituída.

 Com o depósito do valor executado no presente feito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela requerida e honorários advocatícios já pagos.

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105118 Nr: 318-28.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebonato & Rebonato Ltda, Marlene Rebonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiranit Madeiras Ltda

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

OAB:6543/MT

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

Negreiro - OAB:3.530-A

 Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para declarar a nulidade da execução em apenso pela 

falta de título executivo, bem como indeferir o pedido de pagamento em 

dobro das quantias executadas que supostamente foram pagas. Em 

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

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência 

mínima, condeno o Embargado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Translade-se 

c ó p i a  d a  p r e s e n t e  s e n t e n ç a  p a r a  o s  a u t o s  e m 

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

julgado, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103579 Nr: 5317-58.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Rodrigues Vicente

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

Grosso

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

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

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.Outrossim, 

quanto ao recurso de apelação apresentado às fls.113/127, INTIME-SE o 

APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá 

arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o 

art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.010, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei.Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 

do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com 

as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136983 Nr: 1391-30.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Ferreira Pires

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

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

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

OAB:8341-MT

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos à 

execução, o que faço com base nos artigos 330, §2 e 917, § 3º, ambos do 

Código de Processo Civil.Inexiste a condenação do INSS ao pagamento 

das custas processuais. Por outro lado, CONDENO-O ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10 (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do atual Código 

de Processo Civil.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos autos 

da execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVE-SE com 

as anotações e baixas de estilo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1002456-09.2017.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DUPLICATA]. AUTOR: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: RR SERVICOS DE 

TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME Vistos. Tendo em vista 

que somente é cabível a requisição judicial de informações acerca da 

localização da parte ré na hipótese de restarem exauridos pela parte 

autora os meios ordinários de localização da parte adversa (quais sejam: 

pesquisas junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, bem 

como outras que independem de requisição judicial), INDEFIRO o pedido de 

consulta aos Sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD e DETERMINO 

que a Parte Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprova a realização 

das diligências necessárias. Se após a realização das diligências 

necessárias, ainda assim, for desconhecido o paradeiro da executada, 

voltem-me os autos conclusos para a realização de buscas, conforme 

requerido ao ID. 12151779. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA nº 40/2018

  

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc.
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 CONSIDERANDO o disposto nos arts. 80, II e 81 alínea B do Código de 

Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso;

  

 RESOLVE:

 

1. REALIZAR Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais dos 

municípios de Araguaiana-MT, General Carneiro-MT, Torixoréu-MT, Pontal 

do Araguaia-MT, Cartórios de 1º e 2º Ofício de Barra do Garças, Diretoria 

do Foro, e Cartório Distribuidor;

  

2. INFORMAR que os trabalhos terão início no dia 04 de junho, com o 

término previsto para o dia 02 de julho do corrente ano;

  

3. ESCLARECER que durante a correição os trabalhos terão normal 

seguimento e as reclamações formuladas serão recebidas e reduzidas a 

termo as apresentadas verbalmente, para posterior apreciação;

  

4. DESIGNAR as servidoras ELIZÂNGELA NUNES DE OLIVEIRA 

SCHWEIG, Matrícula nº 6112, Gestora Geral de 3ª Entrância desta 

Comarca, ROBERTO ARAÚJO SOUZA, matrícula 8160, Gestor 

Administrativo 2, ILZEVAINY RODRIGUES SANTOS ZANIN, matrícula nº. 

4367, Gestora Administrativa 3, para secretariar os trabalhos da 

correição.

  

5. Remeta-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério 

Público, Presidente da Subsecção da OAB deste município e aos Oficiais 

dos Cartórios dos Municípios de Araguaiana, General Carneiro, Torixoréu, 

Pontal do Araguaia e Barra do Garças, Comarca de Barra do Garças -MT.

  

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  

 Barra do Garças, 15 de março de 2018.

  

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA nº 39/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a remoção do Dr. Francisco Ney Gaíva, Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para a Comarca de 

Tangará da Serra, através do ATO nº 181/2018-CMAG, de 8.3.2018;

RESOLVE:

EXONERAR o servidor RICARDO OLIVEIRA LIMA, Matrícula nº 22547, 

portador do RG nº 16105150 - SSP/MT e CPF nº 006.514.371-05, do cargo 

de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, a partir de 15.3.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 15 de março de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257271 Nr: 11047-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Barcelos e Janssen Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de intimado, não foram 

apresentados pelo requerente os documentos indicados na Instrução 

Normativa SCA nº 02/2011 - Versão 02, especificamente os constantes 

dos itens 1.4 e 1.10, Capítulo I.

2. Outrossim, ante a exigência pelo CREG (Coordenadoria de 

Relacionamento Governamental) da SEFAZ/MT, a aprovação de credores 

depende da apresentação da data de nascimento do beneficiário em caso 

de Pessoa Física e de todos os Sócios e Diretores em caso de Pessoa 

Jurídica, por se a taxa tributo de competência do Estado.

 3. Portanto, como o beneficiário trata-se de pessoa jurídica denominada 

BARCELOS E JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, ainda há 

necessidade de apresentação do contrato social, bem como informações 

referente à data de nascimento de todos os Sócios e Diretores da referida 

a beneficiária.

4. Ante o exposto, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar cópia do contrato social do beneficiário (item 

1.4); informações referente à data de nascimento de todos os seus 

Sócios e Diretores; e ainda Certidão do Cartório Distribuidor Judicial (item 

1.10), referente à distribuição ou não de ação com a utilização das Guias 

nº 80890 e 80891.

5. Decorrido o prazo sem a juntada dos documentos solicitados 

remetam-se os autos conclusos para sentença extintiva.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213929 Nr: 11839-08.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSN, Edejane Santana Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Nery dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

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

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

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte (?), via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219865 Nr: 2742-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Vinicius da Silva Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752

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

OAB:12.208-A/MT

 28.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015, e 

consequentemente:i)REDUZO os juros remuneratórios pactuados para o 

período de normalidade contratual ao percentual 22,78% a.a e 1,74% 

a.m.ii)MANTENHO a capitalização de juros.iii)CONDENO o banco requerido 

na restituição de eventual valor pago a maior pela parte autora, devendo 

incidir juros de mora no percentual de 1% a.m a contar da citação (art.405, 

CC) e correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA, tudo a ser 

calculado em liquidação de sentença.iv)CONFIRMO a decisão que 

concedeu a tutela de urgência, fls.34/36, que deve viger até a efetiva 

apuração do valor do débito/parcelas.29.Haja vista a sucumbência mínima 

da parte autora, CONDENO o banco requerido no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% 

sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art.85, §2º, 

CPC/2015).30.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187613 Nr: 8388-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MCSG, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188451 Nr: 9041-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

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

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

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

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

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

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249915 Nr: 6126-81.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRS, CFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269826 Nr: 898-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édila Alves de Moura Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Oliveira da Silva, Rosimar Oliveira da Silva, 

JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, Renato Sousa Soares, Generina Sousa 

da Cruz, Evaldina dos Santos Rezende, Anelita Souza Soares

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81966 Nr: 5257-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Hernandez, Maria Cristina Soenz 

Hernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho retro, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para comparecer na Secretaria, no prazo de 15 

para retirar o termo de penhora para posterior averbação nas margens da 

Matrícula do Imóvel junto ao Cartório de Imóveis de Barra do Garças - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209744 Nr: 9409-83.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Andrade de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minas Gerais - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para apresentar alegações finais no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

 1. CERTIFIQUE-SE Senhor(a) Gestor(a) a tempestividade dos embargos 

declaratórios.

 2. Sendo tempestivos, RECEBO os embargos de fls. 448, e DETERMINO a 

intimação da parte contrária para se manifestar a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, com 
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fundamento no art.1.023, §2º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

4. Não sendo tempestivos, voltem-me conclusos.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 233332 Nr: 11502-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHOERTHI CORRETORA DE SEGUROS DE 

VIDA S/C LTDA, Francisco Antonio de Assis Costa Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 243088 Nr: 1455-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 7678-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176574 Nr: 10589-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de 

folhas 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179483 Nr: 1478-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de 

folhas 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 
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OAB:11.696-GO

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação,no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 7678-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação nos termos da decisão de folhas 51, pelo prazo maximo de 

trinta dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176952 Nr: 11066-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Lopes da Silva, Agrimar 

Rodrigues dos Santos, JOÃO JOSÉ DE FARIA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação sobre a certidão de fls. 123, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233332 Nr: 11502-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHOERTHI CORRETORA DE SEGUROS DE 

VIDA S/C LTDA, Francisco Antonio de Assis Costa Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação, pelo prazo maximo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178992 Nr: 1025-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva, Valquíria de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

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

OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

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

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

manifestação, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261504 Nr: 13923-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Nunes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 13923-11.2017.811.0004, 

Protocolo 261504, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260952 Nr: 13585-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgiluzia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Rodrigues dos Santos, Município de 

Barra do Garças - MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

13585-37.2017.811.0004, Protocolo 260952, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267437 Nr: 17628-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 17628-17.2017.811.0004, Protocolo 267437, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167223 Nr: 9970-15.2012.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinaldo Ferreira dos Santos, Odete Marques Parreira 

dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9970-15.2012.811.0004, Protocolo 167223, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158812 Nr: 11534-63.2011.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio Carlos 

Rodrigues de Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsionamento por certidão

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

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, nos termos da decisão de folhas 1210, 

comparecer na secretaria da segunda vara cível, para retirar os 

documentos que instruiram a inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161416 Nr: 2290-76.2012.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio Carlos 

Rodrigues de Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 Impulsionamento por certidão

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

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comparecer na secretaria da segunda 

vara cível, para nos termos da sentença de folhas 1160, para retirar os 

documentos que instruiram a inicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206388 Nr: 7382-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

7382-30.2015.811.0004, Protocolo 206388, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200727 Nr: 4222-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA 

01302423142 – MEI, Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4222-94.2015.811.0004, Protocolo 200727, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163505 Nr: 5083-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MULINARI LTDA, Jairo Marques 

Ferreira, Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 5083-85.2012.811.0004, 

Protocolo 163505, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165224 Nr: 7223-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinaldo Ferreira dos Santos, Odete Marques 

Parreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7223-92.2012.811.0004, Protocolo 165224, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164610 Nr: 6395-96.2012.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva, Elton Everaldo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A, Mauricio 

Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6395-96.2012 – Código 164610

Vistos.

Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para venda de imóvel 

proposta por Marcia Helena Lima Silva, inventariante do Espólio de 

Waldemar Barbosa Silva e Elton Everaldo do Nascimento.

 Narra a requerente que a venda do imóvel é necessária uma vez que os 

herdeiros não possuem recursos financeiros para arcar com as despesas 

decorrentes do inventário. Dessa forma, o espólio celebrou contrato de 

compra e venda do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóvel de 

Aragarças-GO sob as matrículas nº 1091, 1090 e 1089.

Assim, requerem a expedição de alvará judicial para a devida 

regularização da transação realizada.

É o relato. Decido.

Analisando os autos, tendo em vista o lapso temporal do requerido, intime 

a autora para que junte escritura atualizada dos objeto da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 17079-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcita Abadia Belem, Ubaldina Abadia Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 
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OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: Dou por citado o réu para, 

querendo, contestar. No caso de não apresentação de contestação no 

prazo legal, desde já nomeio a Dra. Lindalva de Fátima Ramos como sua 

bastante curadora. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de contestação, no caso de ausência de contestação 

voluntária. Em relação à perícia, fica esta deferida, restando nomeada a 

Dra. Marla Cintia Romio, médica psiquiatra, para atuar como perita deste 

Juízo. Intime-se a perita para, em 05 dias, informar se aceita a nomeação, 

bem como para que apresente sua proposta de horários. Sendo aceita a 

nomeação e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários. Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, 

intime-se a autora para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, 

efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais em conta 

vinculada ao Juízo. Promovido o depósito, intime-se a Sra. Perita para 

iniciar os trabalhos, designando data para a realização da perícia e 

intimando-se as partes, devendo o laudo ser entregue no prazo de 60 

dias. Informada a data da perícia, intimem-se as partes. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para, manifestar-se em 05 dias. Nada mais 

havendo determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232284 Nr: 10681-78.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

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

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269274 Nr: 506-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI V DOS SANTOS - ME, Claudineia 

Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18 

(dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 543-09.2003.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Antônio Carlos Mandú da Silva - 

OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:254397/SP, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 

15.039

 Vistos.

 Faculto ao exequente indicar, com precisão, o paradeiro do veículo que 

pretende a realização da penhora.

 Não indicado bens passíveis de constrição, independente de novo 

despacho, suspendo o feito, remetendo-o ao arquivo provisório.

 Intime-se.

 Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164645 Nr: 6457-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana kelly Rolim assunção - 

OAB:39.728, Clarito Pereira - OAB:7.531-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos.

 Nos precisos termos do acordão retro, intime-se a autora para 

providenciar a emenda da inicial, sob pena de extinção.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 4795-40.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Severina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria do Rosário Peres Varjão, 

Malba Thania Alves Varjão, José de Arimathea Varjão, Maria Honória 

Varjão, Joelmar Varjão, Luiz Carlos Nunes, Maria Rosa de Jesus Martins 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o autor para dar seguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235532 Nr: 13094-64.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias, Fernando Saldanha Farias

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13094-64.2016 – Código 235532

Vistos.

Intime-se o autora acerca do alegado a fls. 31/47.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194517 Nr: 203-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laci Alves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 
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Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 PROCESSO Nº 203-45.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 194517

SENTENÇA

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LACI ALVES DE 

MORAIS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

 À fls. 354, a parte executada manifestou interesse em extinguir a 

presente ação pelo fato de ter satisfeito voluntariamente a obrigação, com 

o adimplemento do quantum devido por condenação, visto que juntara aos 

autos comprovante de pagamento do importe de R$ 12.346,41 (doze mil e 

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), efetuado 

tempestivamente em 18 de dezembro de 2017. Ademais, requer a 

executada que seja expedido alvará de depósito judicial em favor do 

exequente.

O exequente, concordando com o pedido de extinção, requer, à fls. 356 e 

358, a expedição de competente alvará judicial para levantamento do valor 

depositado em juízo.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção das partes para que seja extinta a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação firmada, não justificando mais 

a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente para levantamento do valor 

pretendido de R$ 12.346,41 (doze mil e trezentos e quarenta e seis reais e 

quarenta e um centavos), depositado em conta judicial, com fins de 

transferência para a conta bancária de titularidade de ROBSON ADRIANO 

MACHADO, cujos dados estão elencados nos autos, permitindo, assim, 

retirada pelo exequente.

Custas quitadas pela parte executada.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 13 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30649 Nr: 734-88.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA DE JESUS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Processo 734-88.2002 – Código: 30649

 Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo autor Município de 

Barra do Garças/MT visando tornar sem efeito a sentença prolatada às 

fls. 111/111v, a qual extinguiu o feito com resolução de mérito.

 É o breve relatório.

 Há de se destacar que, no caso, a irresignação da parte embargante 

cinge-se na desconsideração da sentença de fls. 111/111v, a qual 

extinguiu o feito uma vez que o executado teria firmado acordo com o 

exequente.

 Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o exequente requereu 

a suspensão da ação, pelo período de 15 (quinze) meses tendo em vista o 

parcelamento da dívida pelo executado.

 Desse modo, a alegação apresentada nos embargos merece acolhimento, 

de modo a determinar a suspensão do feito, tornando sem efeito a 

sentença de fls. 111/111v.

Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, e os conheço para 

tornar sem efeito a sentença de fls. 111/111v.

Suspenda o curso processual, nos termos do requerimento de fls. 109.

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 09 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101949 Nr: 6952-54.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFF, SMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Processo 6952-54.2010 – Código 101494

Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal do Estado de Mato Grosso em face de S. M. 

Ferreira Ferrari e Sônia Maria Ferreira Ferrari.

A executada requereu a liberação dos valores bloqueados, uma vez que 

estaria em curso processo de compensação fiscal.

Instado, o exequente concordou com a liberação do valor em favor da 

executada e requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias.

Assim sendo, defiro o levantamento dos valores bloqueados em favor da 

executada, devendo ser depositado na conta descrita a fls. 123.

Por fim, suspenda o curso processual por 120 (cento e vinte) dias, 

conforme requerido.

Transcorrido o prazo, intime o autor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184085 Nr: 5556-03.2014.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Arruda Ambrozio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 PROCESSO Nº 5556-03.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 184085

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

proposta por VERA LUCIA ARRUDA AMBROZIO em face de 

WASHINGTON LUIZ AMBROZIO.

Tendo em vista a realização de perícia, bem como a intimação das partes 

para que manifestassem a respeito do laudo técnico constado nos autos, 

DEFIRO o pedido do requerido para que devolva os livros, ao 

departamento contábil competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob 

pena das medidas coercitivas judiciais cabíveis.

Considerando que já houve assento a respeito do ponto controvertido e 

que o feito já se encontra em procedimento instrutório, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 2018, às 14h30min 

(horário de Mato Grosso).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 14 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 9000-49.2011.811.0004
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Marcio Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico Narciso Filho

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

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz 

da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO Nº 9000-49.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 156739

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA 

proposta por SOUBHIA E CIA LTDA em face de TEODORICO NARCISO 

FILHO.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme § 3º, do art. 523, do Código de Processo Civil, na 

pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua 

revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

CONVERTA-SE o mandado monitório em título executivo judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253019 Nr: 8378-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antunes Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 Processo nº 8378-57.2017 – Código 253019

Vistos.

Defiro a conta ministerial de fl. 502. Intime-se o autor para que informe o 

andamento de seu tratamento, bem como para que manifeste acerca da 

justificativa apresentada pelo Hospital MedBarra.

Após, diga o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Ana Paula Nascimento Freitas, 

Cpf: 65212410100 Filiação: Ana Maria Freitas Nascimento, data de 

nascimento: 25/01/1976, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Av. 

Senador Jonas Pinheiro, Nº 242 B, Bairro: Setor Oeste, Cidade: Vila 

Rica-MT

Executados(as): Breno Miranda de Freitas, Cpf: 33356181149, Rg: 

1.485.012-2ªvia SSP GO Filiação: Adalto de Freitas e Nildaci Miranda de 

Freitas, data de nascimento: 03/01/1965, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, 

casado(a), produtor rural, Endereço: Av. Senador Jonas Pinheiro, Nº 242 

B, Bairro: Setor Oeste, Cidade: Vila Rica-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190782 Nr: 10868-57.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziene Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Luziene Ferreira da Silva, Cpf: 

01175328197, Rg: 2.041.744-6 SSP MT Filiação: Adelson Rodrigues da 

Silva e de Maria José Ferreira, data de nascimento: 16/07/1976, 

brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), doméstica, 

Endereço: Rua Basilio Dourado Nº1014, Bairro: Santo Antonio, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 2707-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Benedito Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill, Lyvia Mara 

Campista Wanzeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Ympactus Comercial Ltda, CNPJ: 

11669325000188, brasileiro(a), Endereço: Av. Nossa Senhora dos 

Navegantes, 451, Ed.pedro Tower 20ºAndar, Sala 2002/2003, Bairro: 

Enseada do Suá, Cidade: Vitória-ES

Representante (requerido): Lyvia Mara Campista Wanzeler, Cpf: 

13402451751, Rg: 3.024.322 SSP ES Filiação: Carlos Nataniel Wanzeler e 

Márcia Mara Campista, data de nascimento: 29/12/1988, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária, Endereço: Laurinda P do Nascimeno, N 103, Bairro: 

Barro Bermelho, Cidade: Vitória-ES

Representante (requerido): James Mattews Merrill, Cpf: 70316779121, Rg: 

447424047 Filiação: , data de nascimento: 19/04/1961, brasileiro(a), 

casado(a), empresário, Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 170, Aptº103, 

Bairro: Vermelho, Cidade: Vitória-ES

Representante (requerido): Carlos Roberto Costa, Cpf: 99794420778, Rg: 

3.051.121 SSP MG Filiação: Carolina Maria Patricio, data de nascimento: 

14/09/1963, brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Antonio 

Regis dos Santos, 683, Bairro: Itapoa, Cidade: Vila Velha-ES

Representante (requerido): Carlos Nataniel Wanzeler, Cpf: 00328788775, 

Rg: 906.999 SSP ES Filiação: Osvaldo Wanzeler e Marilza Machado 
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Wanzeler, data de nascimento: 24/12/1968, brasileiro(a), casado(a), 

empresário, Endereço: Rua Laurinda P do Nascimento, 103, Bairro: 

Vermelho, Cidade: Vitória-ES

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220251 Nr: 2984-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto José Marques, Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Defensora Pública - OAB:DP

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162186 Nr: 3265-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciomara Carvalho de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcondes Mariano Neves

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Marcondes Mariano Neves, Cpf: 

02216166162, Rg: 5912835 ssp SP Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Rua 06 Qd. 39 Lot. 16, Bairro: Vila Menezes, 

Cidade: Rio Verde-GO

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101634 Nr: 6637-26.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cruzeiro do Sul Distribuidora Combustíveis Ltda 

- 01.951.963/0001-33, Aliomar Gomes da Costa, Toshihico Yoshida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Toshihico Yoshida, Cpf: 

34911570806 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Gustavo Maciel, Q 

19 12, Térreo, Bairro: Altos da Cidade, Cidade: Bauru-SP

Executados(as): Cruzeiro do Sul Distribuidora Combustíveis Ltda - 

01.951.963/0001-33, CNPJ: 01951963000133, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Gustavo Maciel Nº 12 Qd. 19 Terro., Bairro: Altos da Cidade, Cidade: 

Bauru-SP

Executados(as): Aliomar Gomes da Costa, Cpf: 28245918890 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Incerto e Não Sabido

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245237 Nr: 2969-03.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. C. da Silva Barbosa, Paula Carolini da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): P. C. da Silva Barbosa, CNPJ: 

10792098000110, brasileiro(a), Endereço: Rua Simião Arraya, 552, Bairro: 

Cidade Velha, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Paula Carolini da Silva Barbosa, Cpf: 

01746783125 Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Rua 

Presidente Medice, 570, Bairro: Pitaluga, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218133 Nr: 1719-66.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Corsino Damasceno Montalvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 Vistos.

 Considerando que já houve o recolhimento dos honorários do perito, não 

aceito a justificativa apresentada pelo expert às fls. 137.

Assim, cumpra-se a decisão de fls. 111, determinando a realização da 

perícia, sob pena de aplicação de multa.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177835 Nr: 12111-70.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ademar Sousa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, B2W - 

Companhia Digital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Yulika Antunes 

Yanagui - OAB:15647, Ana Carolina Remígio de Oliveira - 

OAB:MG/86.844, Antônio Mariano dos Santos - OAB:MT 10.115, 

FABIO BREYER AMORIM - OAB:OAB/RJ 124.274, Jessica Francisquini 

- OAB:18351, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:OAB/RJ 173.524, 

MARCOS ADRIANO BACALAN - OAB:OAB-MT 9566, Rafael Good God 

Chelotti - OAB:OAB/MG139387

 Processo nº 12111-70.2013 – Código 177835

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ademar Sousa e Silva, 

em face Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA e B2W – Companhia 

Digital.

Citadas, apenas a executada Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, 

apresentou impugnação, requerendo a suspensão do processo 

expropriatório, e ao final, requerendo o reconhecimento do excesso de 

execução, subsidiariamente, que os danos morais sejam limitados ao valor 

do bem, ou a observância dos princípios da razoabilidade e 
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proporcionalidade reduzindo-o, bem como a condenação do autor em 

honorário sucumbenciais.

Após, o autor apresentou a réplica a impugnação, alegando falta de 

procedibilidade aos embargos interposto requerendo o prosseguimento 

dos atos expropriatórios.

Ainda, colhe-se dos autos que a requerida Samsung Eletrônica da 

Amazônia LTDA requereu a conversão da obrigação de dar coisa certa 

em perdas e danos no valor do produto, uma vez que não possui mais o 

bem com as mesmas características em estoque, fls. 147.

É o relatório.

Analisando os autos, verifica-se que o requerente concordou com a 

conversão da obrigação em perdas e danos.

Dessa forma, tendo em vista que não há controversa sobre a conversão 

defiro-a.

 De outro lado, verifica-se que a requerida já depositou em juízo o valor de 

R$ 22.026,88 (vinte e dois mil, vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do Código de 

Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para que realize 

o cálculo, nos moldes da sentença que julgou parcialmente procedente, 

devendo corrigir monetariamente o valor de R$ 8.699,00 (oito mil 

seiscentos e noventa e nove reais), com a incidência de juros de mora de 

01% (um por cento) ao mês, a atualização do valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), sendo, o primeiro cálculo desde a data da citação da requerida 

até a data do depósito realizado às fls. 138 e o segundo desde a data da 

sentença até a data do depósito de fls. 138.

Ainda, realizem-se a correção monetária do valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais da data da sentença de fls. 130/133 até a 

data do depósito de fls. 173 além dos honorários advocatícios, no valor de 

10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ato contínuo, digam as partes.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159795 Nr: 97-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Brune do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoelina Bruno do Amaral, Espolio 

de Mirovil Teixeira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:16.122-A, Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB:17078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 97-88.2012 – Código 159795

Vistos.

Expeça-se alvará, conforme requerido pelo inventariante.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204358 Nr: 6261-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 204358

Vistos.

Ciente do pedido retro.

Intime-se a parte autora para apresentar planilha de cálculo atualizada do 

valor objeto desta execução.

 Apresentado o cálculo, voltem-me conclusos para as providências 

cabíveis.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269196 Nr: 450-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHSR, KVR, KVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO Nº: 450-21.2018.811.0004– CÓDIGO: 269196

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação que obriga o executado a 

prestar alimentos correspondentes a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, estando inadimplente com a obrigação referente aos 

meses de novembro de 2013 a setembro de 2017, o que totaliza o valor de 

R$ 15.973,09 (quinze mil e novecentos e setenta e três reais e nove 

centavos).

Haja vista que a exequente é assistida pela Defensoria Pública local, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado.

INTIME-SE o executado para que em 03 (três) dias pague o valor 

enunciado, prove que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de 

protestar o pronunciamento judicial e de ser efetuada, via sistema 

BACENJUD, penhora bancária on-line do débito executado.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-se a exequente para a retirada 

em juízo, assim como promover o seguimento que desejar, devendo 

constar que esta é beneficiária da gratuidade da justiça, e que deverá se 

responsabilizar pela informação a este Juízo acerca do cumprimento da 

dívida.

Dê ciência ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 1706-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, MARIA HELENA 

BEVILAQUA DE LUCCA, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva 

Romanato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1706-96.2018 – Código 271141

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco John Deere 

S/A, em face de Eduardo Alves de Moura e seus avalistas Maria Helena 

Bevilaqua de Lucca, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato 

e hipotecante Iramaia Agropecuária LTDA.

Colhe-se dos autos que o requerente pretende a busca e apreensão de 

bens dados em garantia fiduciária com base no Decreto-Lei 911/64.

Ocorre que na petição inicial não foi descrito os bens a serem buscados, 

contudo, junto à inicial, foi colacionada várias notas fiscais, bem como o 

contrato da alienação, dando a entender os bens a que se pretende 

buscar.

De outro lado, também fora juntado extrato eletrônico do processo de 
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numeração única 7275-88.2017.811.0012 em que são descritos os 

mesmos bens das notas fiscais juntadas, dando ensejo a eventual 

litispendência.

Dessa forma, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime 

a autora para que discrimine os bens a serem buscados e apreendidos, 

bem como para esclarecer acerca da ação proposta com o mesmo objeto 

desta autuado sob o nº 7275-88.2017.811.0012.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220439 Nr: 3087-13.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Fernando H. Luchetti Rodrigues - OAB:12409-a, 

Luzia Angelica Arruda Gonçalves - OAB:9.802-a

 Processo nº 3087-13.2016 – Código 220439

Vistos.

Diante do transito em julgado da sentença, intimem-se as partes para 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177736 Nr: 12017-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Ribeiro Gomes, Jose Ademir de Assis, 

Abenilda Ferreira da Silva Assis, Raphael de Sousa Alves Tito

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO CÓD. 177736

Vistos.

Tendo em vista que não há pontos controvertidos a serem elencados, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de abril de 

2018, às 13h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Dê ciência ao autor.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de março de 2018

.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180953 Nr: 2857-39.2014.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 

15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 1180953

VISTOS.

1. Tendo em vista a realização de citação por edital, conforme se vê às 

fls.162, NOMEIO como curador especial do requerido, a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, para que no prazo legal se manifeste, apresentando 

defesa, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015, que deverá ter vista dos autos para que tome as providências 

cabíveis.

2. Defiro o pedido de alteração do nome da autora nos autos.

 3. Intime-se a parte autora para atualizar o valor de o crédito alimentar, 

bem como para promover a ação competente, caso queira, nos precisos 

termos do §1º do art. 531 do CPC.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177926 Nr: 12202-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Procópio Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lopes Marim Pereira 

- OAB:331807/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12202-63.2013 – Código 177926

Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 66/66v os itens II, III e IV.

Após, arquivem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185149 Nr: 6407-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJM, FGM, I-INdSS, CGdS, JGM, CdPdFdBB-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inês Caldeira Pereira 

da Silva Murgel - OAB:64029/MG

 Processo nº 6407-42.2014 – Código 185149

Vistos.

Indefiro, por ora, o levantamento do valor depositado em Juízo.

Certifiquem-se acerca da citação positiva do requerido Flavio Gomes 

Marques, conforme determinado as fls. 405.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245027 Nr: 2794-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, RAS, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAF

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Processo nº 2794-09.2017 – Código 245027

Vistos.
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Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia proposta Gabrielly 

Andrade Silva e Rafaela Andrade Silva, representados por sua genitora 

Maria Elizabete da Silva, por meio da Defensoria Pública em face de 

Vanderclecio de Andrade Fontoura.

Colhe-se dos autos que intimado a pagar as prestações vencidas em sua 

totalidade, pagou apenas partes de suas obrigações.

Diante da inércia do requerido, a parte autora requereu a decretação da 

prisão civil do executado.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da prisão civil 

por 03 (três) mês ou até a quitação do débito.

Analisando os autos, tendo em vista que intimado a pagar os alimentos 

devido não quitou em sua totalidade, a fim de coagir o requerido a pagar 

os alimentos devidos, com fulcro no artigo 528, §3º do Código de 

Processo Civil, decreto a prisão civil de Vanderclecio de Andrade 

Fontoura por 03 (três) mês ou até o adimplemento das prestações 

alimentícias.

Expeça-se mandado de prisão em nome do executado, fazendo constar 

os valores das parcelas vencidas.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189446 Nr: 9852-68.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Rabaioli Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - Diretor da Fundaçao Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113756

 Processo nº 9852-68.2014 – Código 189446

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade, combinado com obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, proposta por Felipe Rabaioli 

Ramos, em face de FUNCAB – Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt.

Intima as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, a parte 

autora requereu a produção de prova pericial.

A produção foi deferida às fls. 147, determinando que o pagamento dos 

honorários pericial serão arcados pela parte requerida.

O perito apresentou sua proposta de honorários. Intimada as partes, o 

requerido discordou do valor proposto.

Analisando os autos, verifica-se que o requerido discordou do valor 

proposto pelo perito nomeado, contudo, não trouxe aos autos valor ou 

orçamentos para demonstrar o excesso na cobrança.

Dessa forma, reputo razoável o valor proposto às fls. 159, o qual 

homologo.

 Intime o requerido para depositar 50% (cinquenta por cento) do valor 

arbitrado, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue 

o laudo e prestados todos os esclarecimento necessários.

Após, intime-se as partes para apresentarem os quesitos. Apresentados 

os quesitos, intime o perito para iniciar os trabalhos, designando data para 

a realização da perícia devendo o laudo ser entregue em até 60 

(sessenta) dias.

Apresentado o laudo, intime-se as partes.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231872 Nr: 10365-65.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalzira Paes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência e Assistência aos 

Servidores do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos iniciais para 

condenar a Requerida ao pagamento de pensão por morte a DALZIRA 

PAES MOURA, desde a data do requerimento administrativo. A correção 

monetária deve incidir sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento 

de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, 

conforme manual de orientação de procedimentos para os cálculos na 

justiça federal.Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a. M. 

até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no 

percentual de 0,5% a. M. conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança. Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

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

DETERMINO que se implante o benefício imediatamente, devendo se 

comprovar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. 

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

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

da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula nº 111/STJ, isentando-o do pagamento das custas 

processuais. Esta sentença não se submete ao reexame necessário. 

Transitada em julgado a sentença, proceda-se a intimação para 

cumprimento no prazo legal. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses dessa 

intimação (com baixa no relatório estatístico mensal), sem provocação das 

partes, arquive-se definitivamente, com as baixas e anotações devidas. P. 

R. I. Às providências. Cumpra-se. Barra do Garças, 15 de março de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204997 Nr: 6589-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claiton Particheli Machado, Claudia Particheli Machado, 

Claudiano Particheli Machado, Delmoni Maria Particheli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:, Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acerca do laudo pericial, digam as partes.

 Após, conclusos.

 Expeça-se alvará judicial em favor da perita, conforme requerido na 

petição retro.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210705 Nr: 9972-77.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMB, JMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Gonçalves 

Fernandes - OAB:25.277/SC, Franciele Carminatti - OAB:35.506/SC

 PROCESSO Nº: 9972-77.2015.811.0004– CÓDIGO: 210705

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação, pela qual foi homologado 

acordo que estabelece o dever do executado em prestar alimentos 

correspondentes a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, 

mediante depósito bancário, até o dia 20 de cada mês, estando 

inadimplente com a obrigação referente aos meses de março de 2017 a 

janeiro de 2018, o que totaliza o valor de R$ 4.372,28 (quatro mil e 

trezentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).
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DESARQUIVEM-SE os autos e dê prosseguimento ao feito.

INTIME-SE o executado para que em 03 (três) dias pague o valor 

enunciado, prove que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de 

protestar o pronunciamento judicial e de ser decretada a sua prisão civil, 

nos termos dos §§ 1º e 3º do mesmo dispositivo legal, respectivamente. O 

pagamento do devido deve ser feito com depósito na conta bancária da 

representante do exequente, conforme dados elencados à fls. 75.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-se a exequente para a retirada 

em juízo, assim como promover o seguimento que desejar, devendo 

constar que esta é beneficiária da gratuidade da justiça, e que deverá se 

responsabilizar pela informação a este Juízo acerca do cumprimento da 

dívida.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Dê ciência ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Barra do Garças-MT, 15 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259723 Nr: 12707-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lyllia Gabrielly Ferreira Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12707-15.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259723

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por RENATO COSTA GARCIA MIRANDA 

em face de LYLLIA GABRIELLY FERREIRA BELÉM.

 À fls. 62, consta certidão de impulsionamento do feito, intimando o patrono 

da requerente, via DJE, para, em prazo assinalado, manifestar acerca da 

tentativa de se proceder a citação da requerida, que restara infrutífera 

pelo Oficial de Justiça.

Intimada, por meio de seu procurador, o requerente quedou-se inerte, 

transcorrendo o prazo para cumprimento da diligência, sem manifestação 

nos autos, conforme o denotado às fls. 63.

 Posteriormente, a parte autora fora novamente intimada – dessa vez, 

pessoalmente - para dar seguimento no feito, em prazo determinado, 

sendo advertida da pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito, como pode ser verificado às fls. 64. De maneira indiferente, o 

requerente permaneceu inerte ante a manifestação esperada, 

transcorrendo o prazo sem o pronunciamento devido, conforme carta 

postal devolvida a este Juízo remetente, juntada à fls. 67.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que o autor, por duas vezes intimado – 

sendo uma pessoalmente -, deixou de manifestar nos autos, não 

cumprindo a diligência a ele incumbida e não dando prosseguimento ao 

feito, a extinção sem resolução de mérito é a medida que se entende 

cabível e necessária, uma vez que, com a reverberação de sua inércia, 

tem demonstrado o requerente não ter mais interesse na demanda, 

estagnando o processo, por mais de 30 (trinta) dias, sem a resposta 

definitiva e devida que merece.

Ademais, trata-se de simples diligência, em função de que bastava 

manifestar nos autos a respeito da tentativa frustrada de citar a requerida, 

dando o andamento devido ao feito ou indicando outro endereço apto a 

encontrá-la, para que o processo seguisse sua normal tramitação, 

respeitando os procedimentos previstos em lei, com atendimento ao 

contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, considerando que o requerente não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme fls. 49.

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 13 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188463 Nr: 9046-33.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9046-33.2014 – Código 188463

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Município de Barra do 

Garças/MT em face de Francisco Carlos da Silva .

Às folhas 66/67 o exequente informa a satisfação de parte da obrigação 

administrativamente pelo executado, pugnando pela extinção da dívida 

referente a CDA 174554.

Frente ao exposto, ante o pagamento parcial da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 66/67, e com amparo no artigo 924, II, combinado 

com o artigo 356, ambos do Código de Processo Civil, julgo por sentença 

com julgamento do mérito, extinta a presente execução somente no que 

toca à CDA 174554.

Transitando em julgado, intime-se o autor para que atualize o valor da 

causa e de prosseguimento ao feito.

Desentranhem as CDAs 174554.

Intime-se. Cumpra-se.

 P.R.I.C

Barra do Garças, 13 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165710 Nr: 7898-55.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMPS, Ruttila Maciel Paraguassu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Sampaio Soares

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7898-55.2012 – Código 165710

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Matheus Maciel 

Paraguassu Soares, representado por sua genitora, Sra. Ruttila Maciel 

Paraguassu, em face de Jefferson Sampaio Soares.

Colhe-se dos autos que mesmo citado o executado deixou de efetuar o 

pagamento. Dessa forma, foram realizadas várias tentativas para a 

prestação alimentar, não tendo, contudo, surtido efeito.

Diante disso, a parte autora requer a conversão da execução de coerção 

pessoal para a ação de expropriação de bens, nos termos do artigo 528, 

§8º do Código de Processo Civil.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, fls. 

100/101.

É o breve relato.

Tendo em vista a possibilidade da conversão do rito de execução de 

alimentos por coerção pessoal pela execução de expropriação de bens, 

prevista no artigo 528, §8º do CPC, defiro-a.

Certo de o autor é assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da 

justiça gratuita, rematam-se os autos ao contador judicial para que atualize 

o débito.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255142 Nr: 9700-15.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9700-15.2017 – Código 255142

Vistos.

Trata-se de embargos à arrematação proposto por Francisco Carlos da 

Silva, em face do Município de Barra do Garças/MT.

Colhe-se dos autos que foi determinado por este Juízo o recolhimento das 

custas judiciais, uma vez que não foi suficientemente demonstrada a 

hipossuficiência da parte autora.

Intimado a emendar a inicial o autor postulou pela reconsideração da 

decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Entretanto, analisando detidamente a petição, bem com os documentos 

trazidos ao autos, melhor sorte não assiste ao autor quanto ao 

deferimento da justiça gratuita, uma vez que apenas a alegação de que 

encontra-se em sérias dificuldades financeiras, devido à tratamento 

médico, sem demonstrar, de forma efetiva sua hipossuficiência, não tem o 

condão de afastar a incidência das custas processuais.

Dessa forma, tendo em vista o não cumprimento da decisão de fls. 30, 

indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 485, inciso I do mesmo código.

Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Dir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47133 Nr: 285-28.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVL, HDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 285-28.2005 – Código 47133

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposto por Karen Vargas Lacerda, 

representada por sua genitora Sra. Hyngrethy Dinamar Vargas, em face 

de Jean Souza Lacerda.

Requer a autora a atualização do valor do débito alimentar, após, a 

decretação da prisão civil do devedor.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

prisão, uma vez que o rito de execução alimentar foi convertido, nos 

termos do artigo 528, 8º do CPC, em rito expropriatório.

É o relatório.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste o 

Ministério Público, uma vez que o rito que se segue é o expropriatório de 

bens, não sendo admissível, nos termos do artigo 528, §8º do CPC, a 

prisão civil do executado.

Dessa forma, indefiro o pedido de prisão proposto.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita e é assistido 

pela Defensoria Pública, remetam-se os autos à contadoria judicial para 

atualizar o débito.

Após, intime o autor para dar prosseguimento no feito indicando bens à 

penhora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100522 Nr: 5525-22.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

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

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 PROCESSO Nº 5525-22.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 100522

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT em face de LEDA VIEIRA.

 À fls. 124, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção das certidões de dívida ativa contraída pelo 

executado pelo fato deste ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, como elenca à fls. 

123, o que enseja a dispensa do procedimento judicial executório.

 Intimada para manifestar nos autos, a executada também pugnou, à fls. 

126, pela extinção da execução, em total consonância com o que 

requereu a exequente, bem como pelas baixas necessárias.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada nas certidões de 

dívida pública apresentadas, com a anuência da parte executada, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Com a extinção do feito, resta prejudicado o pedido de designação de 

nova data para hasta pública que consta à fls. 126, motivo pelo qual não 

deve ser acolhido. INDEFIRO.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 13 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251630 Nr: 7420-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSVB, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7420-71.2017 – Código 251630

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos, com pedido de alimentos provisórios, 

proposta por Miquéias Silva Vilas Boas, representado por sua genitora, 

Sra. Edelcina Rosa da Silva, em face de Gracenildo Vilas Boas da Silva.

Diante da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça acerca da citação do 

requerido, o Autor requereu a citação por hora.

Pois bem. Para citação por hora certa, conforme requerido, preceitua o 

artigo 252 do CPC que quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Ocorre que não está demonstrado que a parte requerida está se 
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ocultando da citação.

Portanto, desentranhem-se o mandado de citação, devendo o Sr. Oficial 

tentar novamente citar o Sr. Gracenildo Vilas Boas da Silva, conforme 

preceitua o artigo 252 do Código de Processo Civil.

Restando infrutífera a diligência, cite o requerido por hora certa, nos 

moldes do artigo 253 do Código de Processo Civil, se o oficial 

fundamentadamente suspeitar de que está a se ocultar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97659 Nr: 2648-12.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2648-12.2010 – Código 97659

Vistos.

Intime pessoalmente o exequente, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188759 Nr: 9284-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira Soares

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 19. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO a Requerida no 

pagamento da complementação da indenização securitária em favor da 

Requerente, correspondente ao valor de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), devendo incidir os juros de mora a contar 

da citação e correção monetária pelo INPC/FGV desde a data do 

sinistro.20. Tendo em vista a sucumbência da Requerida, CONDENO-A no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação.21.Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.22.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.23.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 15 de março de 2017.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269522 Nr: 694-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluízio Sales Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Pacheco Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joanne Varjão - OAB:19049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 694-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269522

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PERDAS E DANOS proposta por ALUIZIO SALES RODRIGUES em face de 

EVA PACHECO PEREIRA SILVA.

O requerente apresentou, à fls. 12, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto do contrato firmado e no valor do bem alienado, é presumível a 

capacidade do autor em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira dos requerentes e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE os requerentes para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos documento hábil que serve de prova de sua situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248463 Nr: 5200-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiamar Coelho da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 92, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259005 Nr: 12160-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues da Costa, Marcia Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12160-72.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259005

Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por MARCELO 

RODRIGUES DA COSTA, representado por sua curadora MARCIA 

RODRIGUES DA COSTA, com o escopo de levantar valores retidos, a título 

de FGTS, em contas bancárias próprias.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Nessa 

monta, atendendo a manifestação ministerial, DEFIRO o pedido retro, no 

sentido de determinar a expedição de alvará judicial, permitindo o 

levantamento dos valores de FGTS localizados nas contas bancárias do 

requerente.

 Assim, EXPEÇA-SE alvará em favor do requerente, representado pela 

curadora MARCIA RODRIGUES DA COSTA, junto ao CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, para levantamento do valor pretendido, no que tange às 

reservas financeiras depositadas em contas bancárias próprias, de 

titularidade do requerente curatelado, cujos dados estão elencados na 

inicial, permitindo, assim, retirada por sua curadora.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265393 Nr: 16419-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Cândida Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266489 Nr: 17072-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258232 Nr: 11653-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irondina Fernandes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO VINICIUS 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:19.899, MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3.971

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

contestação acostada às fls. 44/50 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202646 Nr: 5284-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Bryan Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270047 Nr: 1061-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE MORAIS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247778 Nr: 4729-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerilo Ramos da Silva Neto

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

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246044 Nr: 3588-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Araujo Vasques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

contestação acostada às fls. 223/229 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235952 Nr: 13386-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pais Correia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

contestação acostada às fls. 53/60 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262488 Nr: 14555-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 
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contestação acostada às fls. 56/69 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260184 Nr: 13053-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSV, ESV, MAM, ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTR, ITdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16.023

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

contestação acostada às fls. 63/68 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 917-20.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Cristina Fonseca de Jesus, Kleber Junior Fonseca 

Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Augusto Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

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

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

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

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264043 Nr: 15536-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO VIEIRA DE MOURA, Luiz Fernando 

da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Martins e 

Pinheiro - OAB:4431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

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

contestação acostada às fls. 32/80 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179299 Nr: 1305-39.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique André Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO RESENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196352 Nr: 1371-82.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLC, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250362 Nr: 6462-85.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BML, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, manifestar sobre a petição do requerido de fls. 36, e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271263 Nr: 1785-75.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 28 

de junho de 2018, às 16:30 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272684 Nr: 2758-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDSEMPA - Sindicato dos Servidores Municipais de 

Pontal do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rosa de Moraes (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em sede de "sumaria cognitio”, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada.Intime-se a impetrante.Notifique-se a impetrada para que preste 

as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias (art. 7°, I, da Lei n° 

12.016/2009).Decorrido o prazo, com ou sem as informações, vista ao 

Ministério Público.Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265895 Nr: 16707-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ziulda Pereira Lopes, Wellida Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Esteves, Luiz Paulo Esteves Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO 

- OAB:3.971/MT

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

contestação acostada às fls. 37/43 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176007 Nr: 9883-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronimar de Jesus Torres Me, Ronimar de 

Jesus Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207635 Nr: 8102-94.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Teresinha Maciel Costa

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163860 Nr: 5539-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evelyn Maria Claudino de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Tulio de Oliveira Schelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

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

de 10(dez) dias, requerer o que for de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223397 Nr: 4908-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acilio Borba da Silveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

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

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227359 Nr: 7267-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

contestação acostada às fls. 148/163 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266238 Nr: 16915-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimer coelho de freites - 

OAB:33.001, Alline Ferreira dos Santos - OAB:35717/GO, claudinéia 

SANTOS PEREIRA - OAB:22376/go, daiele de faria ribeiro gonzaga - 

OAB:36.528 Go, fabiane gomes pereira - OAB:30.485 GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

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

contestação acostada às fls. 36/108 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 7690-13.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), por quilômetros rodados, para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 13921-41.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A, JOSE LAZARO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ferreira de Souza, Marcio Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191595 Nr: 11442-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benicio Pereira Còrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana, Agropecuaria 

Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, CRISTIANE LOPES MANTOVANELLI - OAB:259069, 

MARCOS AURÉLIO CHIQUITO GARCIA - OAB:123.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as contrarrazões, dos recursos de fls. 219/229 

e 230/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 69896 Nr: 3328-02.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Hermes Vacaro, Dileta Bortolin Vacaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj 

Abdallah Iah Awwad, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, Rugaia 

Abdelmagid Ali Zaben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B, Neli Lino Saibo - OAB:SC 3326

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

OAB:MT 5.752

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

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

12,30 (doze reais e trinta centavos), à ser depositado no Banco do Brasil, 

AG. Nº 7140, C/C 6606-0, SERVENTIA DO 1° OFÍCIO REGISTRO DE 

ÍMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS, CNPJ: 129.187.004.0001-02. Enviando 

cópia do comprovante de depósito via e-mail: cartório.1oficio@uol.com.br, 

informando juntamente o número da matrícula a qual será feita a 

averbação. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o pagamento dos 

emolumentos, a matrícula será devolvida ao arquivo central sem a devida 

averbação, conforme o Ofício do Cartório de 1º Ofício, juntado às fls. 

219/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264124 Nr: 15587-77.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmanilson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Lima Paulo - 

OAB:26068/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

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

contestação acostada às fls. 38/84 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229954 Nr: 9063-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda, Ailton 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173660 Nr: 6864-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albérico Rocha Lima, Maria Luiza Marques Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thome Jacinto de Medeiros, Roberto Antonio 

Jacinto, Janete Pedro Jacintho, Gilda Maria Dias Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christyano de Assis 

Cavalcante - OAB:20.464/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - 

OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, apresentar os documentos relacionados em fls. 180/181, e efetuar o 

recolhimento dos emolumentos cartorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264997 Nr: 16165-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 39 de 585



Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

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

de 10 dias, requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23711 Nr: 197-29.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche, DARCI 

REICHE, SIDNEI QUIROGA

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

OAB:MT 13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

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

de 10(dez) dias, requerer o que for de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206391 Nr: 7385-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho, Santila David Guimarães, Luciene Candida 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, informar nos autos o endereço da executada SANTILA DAVID 

GUIMARÃES, para posterior citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246827 Nr: 4099-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Alves de Souza Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adalto Carneiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível@tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165828 Nr: 8047-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira de Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para comparecer 

na escrivânia da 4° vara civel da comarca de Barra do Garças, para 

retirar alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251637 Nr: 7423-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Valdivino Pereira Maciel, Adelina Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adão Maciel

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

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível@tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273060 Nr: 2985-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlúcio Scalabrini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade Avançada de Fiscalização de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Prajnatara Balbino da 

Silva - OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido liminar formulado na petição inicial, apenas para 

liberar o veículo vinculado ao TAD n. 1133880-2, sem a liberação da 

mercadoria. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Extraia-se cópia dos autos e remeta 

à autoridade policial, a fim de averiguar a existência de eventual crime de 

falsificação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270400 Nr: 1282-54.2018.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci M. Silva & Cia Ltda, Valci Moreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT22217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. Trata-se de embargos à execução proposto pelo Valci M. Silva & Cia 

Ltda, representado por Valci Moreira Silva em face da Fazenda Pública 

Estadual, ambos qualificados nos autos.

3. Aguarde-se o retorno dos autos de código 234451, e promova-se o 

apensamento.

4. Após, intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando as provas que porventura desejar produzir.

5. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do 

pedido (art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256778 Nr: 10728-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Junior Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Vale Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO AZEVEDO DA 

FONSECA FILHO - OAB:133.402, RAFAEL ALVIM GARAGORRY - 

OAB:114.147

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

15 (quinze) dias, manifestar sobre o embargos à monitória de fls. 30/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206024 Nr: 7169-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Natal Magrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Construções Elétricas, Genesio Pichler, 

Rui Ernani Bart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, manifestar sobre a certidão do oficial de Justiça, parcialmente 

cumprida, de fls. 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245820 Nr: 3452-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoch Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vieira Júnior - 

OAB:OAB/MT 3.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

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

legal, manifestar sobre o despacho de fls. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266897 Nr: 17504-34.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Soares Guimarães, Izoldina Justino da Silva, 

José Alves Batista, Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, manifestar sobre a certidão de oficial de Justiça de fls. 53, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1398-75.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro e Prata Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCÉLIO ALVES DE FIGUEIREDO, FRANCISCO 

BUENO MELATO, José Dutra Correa, Idalina Aparecida T. Pazianotto, 

Leonor Bueno Melato, ANTÔNIO PAZIANOTTO, Maria Inês da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT, LANDOLFO VILELA 

GARCIA JUNIOR - OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELICIO TEODORO - 

OAB:27.411/SP, CARLOS SILVA DE BRITTO - OAB:16881/GO, Dalva 

Rodrigues Ferreira da Silva - OAB:GO 9.467, FERNANDO PEDRO DA 

SILVA - OAB:11454/GO, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:4160/MT, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

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

de 05(cinco) dias, manifestar sobre o laudo pericial de fls. 676/692.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272657 Nr: 2740-09.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIME-SE a requerente a fim de que compareçam, à 

audiência de conciliação a ser realizada em 28 de junho de 2018, às 

14h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271321 Nr: 1842-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 41 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 

2018, às 17h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

234529649, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272516 Nr: 2649-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCCdS, AFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVWdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 28 de junho de 

2018, às 14h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271262 Nr: 1784-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 28 de junho de 

2018, às 13h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

248608120, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271284 Nr: 1806-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 28 de junho de 

2018, às 13h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

232026593, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271259 Nr: 1781-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 
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no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 

2018, às 17h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

500000000000000411879, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271314 Nr: 1835-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 

2018, às 16h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

540652167, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271254 Nr: 1776-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 

2018, às 16h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

599156813, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271239 Nr: 1762-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 

2018, às 15h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

193438877, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção da Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais remanescentes.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271308 Nr: 1829-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 

28 de junho de 2018, às 15:00 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226649 Nr: 6865-88.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Monteiro Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

contestação acostada às fls. 65/76 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271384 Nr: 1885-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Furtado de Queiroz Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271311 Nr: 1832-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 28 

de junho de 2018, às 15:30 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271278 Nr: 1800-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 28 

de junho de 2018, às 16:00 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272386 Nr: 2566-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima, Espólio de Basílio Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes Piaui, Fernando Rafael Zilio 

Renofio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de anulação do instrumento particular de cessão de 

direitos hereditários, ajuizada por Gerson Antônio de Lima e Maria 

Domingas de Almeida Lima, representando o Espólio de Basílio Antônio de 

Lima, em face de Mauro Gomes Piaui e Fernando Rafael Zilio Renofi, 

visando à anulação de cessão de Direitos Hereditários, tendo como objeto 

um imóvel do de cujus.

Analisando devidamente a inicial, observa que ela não preenche os 

requisitos necessários.

Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial apresentando 

comprovante que representam o espólio, bem como todos os seus 

herdeiros. Deverá ainda acostar cópias de documentos pessoais e 
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comprovantes de endereços.

 Ainda, terá de acostar documentos que comprovem a hipossuficiência 

alegada, uma vez que em nosso ordenamento não subiste mais o 

deferimento de pagamento de custas processuais ao final da ação.

 Anoto o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272811 Nr: 2850-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ribeiro Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta por Valdivino 

Ribeiro Silva em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos, almejando, em 

síntese, a condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização do 

seguro DPVAT por invalidez permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais).

Analisando detidamente a inicial, verifica-se que ela não preenche os 

requisitos previstos no artigo 319, II do CPC.

Assim, intime-se a parte autora emendar a inicial, indicando a sua completa 

qualificação, sob pena de indeferimento da inicial.

Anoto o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272651 Nr: 2735-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. Vendramin Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Secretaria do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Considerando que além do procedimento administrativo, há nos autos 

relatos de procedimento policial, emende-se a inicial para esclarecer se há 

apreensão policial, pedido e decisão sobre liberação na esfera criminal, 

bem como adequar o direcionamento a correta autoridade coatora 

(Delegado de Polícia ou até mesmo autoridade judiciária, lembrando que 

neste último caso teremos competência originária do Tribunal de Justiça).

Anoto o prazo de 10 (dez) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272631 Nr: 2729-77.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, Janaína Rezende Moreira Lopes, EDER DE MELO 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a citação dos executados, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

2. Cite-se como requerido pela exequente.

3. No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito exequendo.

4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se os 

devedores para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.

Citem-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272695 Nr: 2766-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Rodrigues da Silva

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Defiro o pedido de parcelamento de custas processuais a ser realizado 

em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC 

e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.

2. Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) 

dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob 

pena de extinção.

3. Recolhida a primeira parcela, voltem-me para analisar a inicial.

4. Sem o recolhimento, voltem-me para sentença extintiva.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196669 Nr: 1604-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152087 Nr: 2654-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

legal, manifestar sobre a informação de fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 27958 Nr: 309-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Carmem Beatriz Capitão Leal & 

Silva Dadalto, Vianei Bove Capitão Leal e Silva, Astor Stulp

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

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

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

legal, manifestar sobre a certidão de fls. 375, e os autos de avaliações de 

fls. 377/380 e 381/382, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174364 Nr: 7737-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

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

de 10(dez) dias, requerer o que for de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91910 Nr: 5774-07.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Cristina Moreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, José Martins - OAB:84.314/SP, MAURO ARRUDA DE 

MOURA APOITIA - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71668 Nr: 4942-42.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismar Tavares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte executada 

apresentara depósito judicial do valor a ser quitado. Intimada para se 

manifestar, a exequente concordou com os valores depositados, 

postulando pela liberação dos valores, fls. 249. Vieram os autos 

conclusos.

Considerando que o executado efetuou o pagamento do débito, o 

processo de execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para 

sentença extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se alvará em favor da exequente dos valores depositados às fls. 

248, observando a conta indicada às fls. 249.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265260 Nr: 16344-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellvim Freitas Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Sentença

Autos nº 265260

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Kellvim Freitas Neves, nascido 

em 30.04.1991, ostentando a seguinte guia de execução penal:

 a) Guia de fl. 03/03-v, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos 

e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela infração ao 

art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Da análise dos autos, denota-se o trânsito 

em julgado para o Ministério Público na data de 05.09.2013;

Vislumbro recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Conforme se extrai de acórdão de fls. 59/75, o recurso manejado pelo 

Ministério Público teve por maioria, o provimento negado, e, de ofício, 

readequaram a pena aplicada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, fixando 

o regime inicial aberto, com certidão de trânsito em julgado do referido 

acórdão na data de 05.09.2013.

Em cota ofertada em fl. 97, o Ministério Público manifestou pela expedição 

de mandado de prisão em desfavor do reeducando, tendo em vista o 

regime inicial fixado em sentença.

A cota foi devidamente analisada e deferida, conforme decisão de fl. 98, 

qual determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do 

reeducando.

Às fls. 99/102, representado por sua defesa técnica, o reeducando 

requer seja declarada a extinção da punibilidade, por força de prescrição 

da pretensão executória, com a consequente revogação de mandado de 

prisão.

O Ministério Público manifesta pelo deferimento integral de postulação 

defensiva.

É o breve relato.

2. Dos fundamentos.

De início, verifica-se no caso em tela, a condenação do reeducando a 

pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses, e, nos termos do art. 109, inciso 

V, do Código Penal, o prazo prescricional ocorrerá em 04 (quatro) anos.

 A sentença condenatória recorrível foi proferida em 11.05.2012. O 

acórdão que readequou a pena corpórea do reeducando transitou em 

julgado na data de 11.08.2013.

Ademais, é entendido pelo STF que a sentença de confirma a 

condenação, ou diminui a pena, possui natureza meramente declaratória, 

para tanto, não interrompe a contagem de prazo prescricional.

EMENTA Recurso extraordinário. Matéria criminal. Prequestionamento. 

Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade 

retroativa. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a 

qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Ocorrência. 

Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da 

prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de 

ofício. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos 

constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente 

prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal 

de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação 

infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou 

reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. O reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva em direito penal é matéria de ordem 

pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 

61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de 

prequestionamento. 4. Segundo o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a 

reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da 

prescrição, pois sua natureza é declaratória. 5. Recurso extraordinário do 

qual não se conhece. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício 

para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da 

consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

(STF - RE: 751394 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
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28/05/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-168 DIVULG 

27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Considerando que o reeducando nunca chegou a dar início ao 

cumprimento da pena, e, atingido o lapso temporal entre a publicação da 

sentença até a presente data, declaro extinção da pretensão executória 

do reeducando Kellvim Freitas Novaes, nos termos do art. 107, inciso IV, 

do Código Penal, pelo que, revogo o mandado de prisão decretado em fl. 

98.

3. Dispositivo.

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Kellvim Freitas Novaes, 

nos termos dos art. 107, IV, do Código Penal, reconhecendo a prescrição 

da pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso V, do Código 

Penal.

b) Revogo o mandado de prisão expedido em decisão de fl. 98.

c) Intimem-se.

d) Após o trânsito em julgado, arquive-se.

e) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 15.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177213 Nr: 11398-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Sentença

Autos de cód. 177213

1. Relatório

 Trata-se de ação penal pública incondicionada oferecida em face de 

Rodrigo Moraes da Silva, nascido em 10.08.2.013, filho de Maria Aparecida 

Moraes da Silva, imputando-lhe fatos subsumíveis ao art. 342, CP, 

conforme narra da denúncia:

 “Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de agosto de 

2.013, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, nesta cidade, no 

processo criminal instaurado contra os réus, Paulo Henrique Rodrigues da 

Silva e Lucas Furtado Rocha, o denunciado fez afirmação falsa ao ser 

inquirido como testemunha, dizendo ‘que no dia 23 de fevereiro de 2013 

estava no bar da curva, situado na cidade e Aragarças/GO, na companhia 

do Paulo Henrique Rodrigues e de Lucas Furtado” (mídia às fls. 51-IP e 

interrogatório às fls. 44/45-IP); todavia, verifica-se que o indiciado prestou 

esse depoimento, no intuito de demonstrar que Paulo Henrique e Lucas 

encontravam-se ausentes do local do delito de roubo quando este foi 

cometido, evidenciando-se, dessa forma, o falso testemunho prestado 

pelo denunciado em juízo.

 O acusado negou a autoria delitiva, afirmando que as declarações 

prestadas perante aquele juízo foram totalmente verídicas (fls. 44/46-IP).”

 Recebida a denúncia (fl. 59), em 13.07.2015. O réu foi citado 

pessoalmente (fl. 64), apresentando resposta à acusação (fls. 65-68), por 

advogado constituído (fl. 69).

 2. Fundamentação

 Detecta-se que a testemunha, conforme cópia do termo de audiência de 

instrução e julgamento (fls. 17-18), ostenta a característica de ser amigo 

íntimo do réu, tanto que a defesa técnica, acompanhada pelo Ministério 

Público, postularam, na ocasião, sob esse argumento, o relaxamento do 

flagrante.

 A jurisprudência converge para o entendimento de que a testemunha, 

qualificada como amiga íntima, por ser ouvida como informante, não se 

encontra sob as raias de extensão típica do art. 342, CP. Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. INSUFICIENCIA 

PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 

PRELIMINAR. (I) INOBSERVÂNCIA DO ART. 212, DO CPP. A pontual 

reforma processual não criou, entre nós, o princípio acusatório puro, 

buscando autorizar às partes a perguntar diretamente à testemunha, sem 

a intervenção direta do condutor da solenidade, que pode, tanto quanto 

podia desde seu princípio, promover à inquirição. (II) AUSÊNCIA DO MP EM 

AUDIÊNCIA. A ausência do órgão acusatório em audiência que não 

interfere no juízo de legalidade da prova produzida, por não impedido o 

magistrado de dirigir a colheita da prova. MÉRITO. A conclusão de que o 

réu praticou o crime de falso testemunho deriva da não correspondência 

de sua declaração administrativa com a sua declaração judicial, o que se 

mostra insuficiente para se caracterizar o crime de falso testemunho, 

especialmente porque se exige, para a condenação por esta espécie 

delitiva, prova inequívoca do elemento subjetivo, o que nem de logo se 

localiza nos autos. Hipótese em que o réu, embora ouvido na condição de 

testemunha compromissada, mantinha, à época, amizade e relacionamento 

com a família investigada no tráfico de drogas, devendo ter sido ouvido na 

qualidade de informante. RECURSO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO.

(Apelação Crime Nº 70071530794, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 26/10/2017)

Ementa: APELAÇÃO CRIME. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1º DO CP. 

ATIPICIDADE. AMIGO ÍNTIMO. DESOBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

COMPROMISSO. IMPROVIMENTO. A testemunha que não presta 

compromisso legal, por possuir íntima amizade com o réu, não tem o dever 

de dizer a verdade, não podendo, em razão de eventual mentira afirmada 

em juízo, responder pelo crime de falso testemunho. Apelo ministerial 

improvido. (Apelação Crime Nº 70034672519, Quarta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 

17/06/2010)

 Ementa: APELAÇÃO-CRIME. FALSO TESTEMUNHO. Amigo íntimo não 

presta compromisso, sendo mero informante. Inteligência do art. 228 do 

CC. Sentença absolutória mantida. Apelo improvido. Unânime. (Apelação 

Crime Nº 70029856689, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 18/06/2009)

 3. Dispositivo

a) Absolvo sumariamente o réu, nos termos do art. 397, inc. III, CPP;

 b) Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Barra do Garças, 28.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178252 Nr: 102-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Furtado e Rocha, Eduardo Rodrigues 

Azevedo de Souza, Jhonatan Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:Oab/MT 10.521, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - OAB:GO 11.221, 

Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, Indyara Winter 

Cavalcante - OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 Contudo, embora o acusado tenha sido intimado e não tenha comparecido 

no ato, detecto que ao tempo da realização da audiência, de fato, ele se 

encotrava recluso na comarca de Aragarças-GO, embora não existisse 

nos autos informação nesse sentido anteriormente, somente sendo posto 

em liberdade por aquele juízo em sede de sentença proferida em 

28.07.2016, nos autos de nº 249341-55.2014.8.09.0014/Vara de Crimes e 

Fazenda Pública, pelo que desconstituo os efeitos da revelia em relação 

ao acusado Lucas Furtado e Rocha3.Dispositivoa)Afasto a alegação de 

nulidade levantada pela defesa às fls. 294/295;b)Desconstituo a revelia do 

réu Lucas Furtado e Rocha e designo audiência para colheita do seu 

interrogatório para o dia 07.05.2018, às 16h:30min (MT); c)Intime-se a 

defesa via DJE;d)Intimem-se o acusado e o Ministério 

Público;e)Cumpra-se.Barra do Garças, 15.3.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191011 Nr: 11042-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Termo de Assentada
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Autos de cód. 191011

Em 16.03.2018 às 14h06min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Presente o réu. 

Realizadas as oitivas das testemunhas Orlando Júnior Ferreira, Luciani 

Sávia Neres de Moraes e Welliton Dione Miguel. Ministério Público pugnou 

ppor vistas para localizar a testemunha faltante. Após o MM Juiz decidiu: 

“1.Vistas ao Ministério Público para localizar a testemunha faltante.2. 

Designo audiência para a oitiva da testemunha Ruber Paulo Araújo 

Nogueira para a data de 12.09.2018, às 13hr00min. 3. Sai o réu e defesa 

intimados.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

João Paulo Moura Cavalcante

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 191011

Em 16.03.2018 às 13h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Realizado o 

pregão, compareceu a vítima descrita e assinada abaixo, já qualificada 

nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Luciani Sávia Neres de Moraes

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 191011

Em 16.03.2018 às 13h21min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Realizado o 

pregão, compareceu a vítima descrita e assinada abaixo, já qualificada 

nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Orlando Júnior Ferreira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 191011

Em 16.03.2018 às 13h36min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Realizado o 

pregão, compareceu a vítima descrita e assinada abaixo, já qualificada 

nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

 _______________________________

Welliton Dione Miguel

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 191011

Em 16.03.2018 às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Leonardo André da Mata. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

João Paulo de Moura Cavalcante

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179542 Nr: 1525-37.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilquiciley Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Sentença Autos 1525-37.2014.811.0004 (179542) 3. Dispositivo a) 

Condeno Wilquiciley Pereira da Silva, como incurso nas sanções do tipo 

penal do art. 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, 

alínea ‘b’, do CP), vedada a substituição e a suspensão condicional da 

pena; b) Concedo o direito de recorrer em liberdade; c) Defiro a gratuidade 

(Lei 1.060/50); d) Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o 

art. 1.421, CNCGJ-TJMT; e) Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se 

ao Juízo da Execução Penal e, ao fim, arquive-se; f) Intime-se a vítima (art. 

201, §2º, CPP); g) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 16.3.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196093 Nr: 1188-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Caique Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368, VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:MT13777A

 Autos nº 1188-14.2015.811.0004 – Cód.: 196093

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Leonardo 

Caique Ferreira da Costa, pela prática do delito tipificado no artigo 171 do 

Código Penal, ocorrido no dia 06/02/2015.

Foi oferecida suspensão condicional do processo ao réu, sendo aceita e 

devidamente homologada, em 27/06/2015.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do agente, vez 

que decorrido o período de prova.

É breve relato.

Decido.

Trata-se de ação penal movida em face de Leonardo Caique Ferreira da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 48 de 585



Costa, na qual lhe foi imputada a prática do delito previsto nos artigo 171 

do Código Penal.

Foram impostas, aceitas e parcialmente cumpridas as condições de 

suspensão condicional do processo, pelo réu.

Outrossim, em que pese não haver prova de que o denunciado tenha 

cumprido todas as condições da suspensão condicional do processo, 

verifica-se que a muito decorreu o período de prova sem revogação do 

benefício, razão pela qual, outra solução não há, senão reconhecer a 

extinção da punibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, reconheço 

e DECLARO EXTINTO A PUNIBILIDADE de LEONARDO CAIQUE FERREIRA 

DA COSTA pelo delito previsto no artigo 171 do Código Penal.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Camargo da 

Silva - OAB:19.307, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

 Autos de cód. 267822

 Em 12.03.2018, às 17h51min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a custódia. Após, o MM Juiz decidiu, em áudio, homologando o 

flagrante, e, na mesma oportunidade, efetuou a citação pessoal do réu, 

sendo entregue cópia da denúncia. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _______________________________

Jason Rodrigues de Carvalho

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Camargo da 

Silva - OAB:19.307, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Autos n. 17887-12.2017.811.0004 – Cód.: 267822Trata-se de ação penal 

movida pelo Ministério Público Estadual em face de Jason Rodrigues de 

Carvalho, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 217-A, 

caput, c/c artigo 69 (duas vítimas) e artigo 71 (diversas vezes), com o 

aumento de pena do artigo 226, inciso II (padrasto e genitor), todos do 

Código Penal, e em observância da Lei nº. 8.072/90 e Lei nº. 111340/06.A 

atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).Uma vez que não 

apresentada preliminares, designo o dia 12.04.2018, às 12:15 horas 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s ) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, 

depreque-se sua oitiva.Sem prejuízo, cumpra-se conforme já determinado 

nos itens 9 e 10, às fls. 79/81-v.Intime-se e se cumpra com a máxima 

urgência por se tratar de processo com réu preso.Barra do Garças/MT, 15 

de março de 2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito em subst. legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 (...)Posto isso, pelos fundamentos supramencionados, MANTENHO o 

indeferimento de revogação da prisão de CÉLIO MARIANO CARDOSO 

TORRES devendo as decisões retro ser mantidas pelos seus próprios 

fundamentos, e INDEFIRO a instauração de incidente de falsidade.Em 

prosseguimento, considerando que não houve apresentação de memoriais 

finais pelo assistente da acusação, intimem-se para apresentação de 

memoriais finais, no prazo legal, a Defensoria Pública e advogados dos 

réus.Após, com a apresentação dos memoriais pelos réus, voltem os 

autos conclusos para sentença.Intime-se. Cumpra-se COM MÁXIMA 

URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 14 de março de 2018.Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito em Substituição

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010700-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BRAUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual a advogada da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ela indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 
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dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA RIBEIRO ARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002181-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA ESTEFANY SOUSA PIO NUNES (REQUERIDO)

INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 25/05/2018 Hora: 16:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA BARBACENA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 25/05/2018 Hora: 16:20 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JAISON FARIAS DOS SANTOS, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - MT0021242A, ALEX DA MATA ROCHA - 

MT0018258A para apresentar os dados bancários (Agencia, Conta, 

Banco e nome do titular com CPF), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO OAB - RS93917 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que não foi respeitado cancelamento de serviço que 

estão sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por 

aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do 

ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a tracejos genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 
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devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

18 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida/autora para que, nos termos do artigo 42, § 

2.º da Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado (Id 

12085946) interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA APARECIDA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

L M SOUZA BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DIAS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - 

MT23942/O-O,informo que foi expedido novo mandado de citação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DIAS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - 

MT23942/O-O,informo que foi expedido novo mandado de citação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 

Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 

Hora: 14:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 21/05/2018 Hora: 15:00 /MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225712 Nr: 11214-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil.

É cediço que, no dia último dia 28 de fevereiro, em decisão histórica, o 

Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.275, em observância aos princípios da dignidade 

da pessoa humana e da autodeterminação, autorizou a alteração do nome 

e do sexo de pessoas trans no Cartório de Registro Civil, 

independentemente de decisão judicial.

Portanto, tendo em vista que o pedido formulado pela autora se encontra 

amparado por referida decisão, determino sua intimação, via advogado 

constituído, para que informe se persiste o interesse de agir.

Em seguida, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193900 Nr: 10698-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EUDOCIA CEBALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a ausência de data anterior disponível em pauta foi 

agendada sessão de conciliação/mediação nestes autos para o dia 

02/05/2018, às 15horas, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias à sua efetiva realização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 6522-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Freitas - OAB:13505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se com a retirada do NPJ do patrocínio do autor, 

conforme requerido às fls. 120.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 118, intime-se o Requerente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a 

fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos autos 

acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça id: 

12070263, no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005626-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a Parte 

requerida devidamente citada não efetuou o pagamento do débito e não 

apresentou a contestação no prazo legal. Nos termos do art. 203, § 4º do 

CPC , impulsiono os autos, a fim de intimar a parte requerente, por meio de 

seu advogado, legalmente constituído, para manifestar se requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005543-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005974-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203.§ 4.º do CPC intimo o 

advogado da parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se acerca da diligencia negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

id:11873743, requerendo o que entender de direito. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169828 Nr: 6103-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARBOSA, ANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO DE FACIO 

ABUDI - OAB:SP/156197, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169899 Nr: 6165-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DO CARMO CARVALHO, FRANCISCO DA SILVA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

MANOEL ALVARES CAMPOS, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192264 Nr: 9697-25.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE APARECIDA GUERRA, MARINO PEREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175882 Nr: 10547-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL SANTANA DO NASCIMENTO, LIDUVINA 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177132 Nr: 512-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE JESUS, PEDROZA NERES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177134 Nr: 514-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA LUIZA DA SILVA CAMPOS, PEDRO 

AMBROSIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972 OAB/SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 
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autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174732 Nr: 9767-76.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA RIBEIRO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175674 Nr: 10425-03.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES DE LIMA AMORIN, ADILSON DA SILVA 

AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195832 Nr: 934-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE MATOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., NILO ROSA, NELIO NERIS DE OLIVEIRA, MILENE RODRIGUES DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177146 Nr: 525-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CÍCERO DOS SANTOS, ODINEIA GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de CARLOS CÍCERO DOS SANTOS e ODINÉIA GOMES 

DOS SANTOS sobre o lote urbano, localizado na Quadra 02, lote nº 03, 

com área de 364,91 m², bairro Jardim Panorama, localizado nesta cidade 

de Cáceres/MT, registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, com a 

matrícula nº 18.597.

 Condena-se os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida.

 Servirá a presente sentença de título para abertura de matrícula/registro 

no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

 Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença e da certidão 

do trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao Cartório de 

Registro de Imóveis para abertura de matrícula e registro do imóvel (lote 

urbano nº 03, quadra 02, bairro Jardim Panorama, Cáceres/MT).

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo 

(CPC, art. 475, J, §5º).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 6844 Nr: 374-89.1998.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY MARIA VARNIER MARTELLI, LISIANE KÁTHIA 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE RUIZ DORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Requerida, 

permaneceu com carga dos autos do dia 11/11/2016 até 30/11/2017 , ou 

seja, 01 (um) ano e nada manifestou nos autos. Isso posto, INTIMO a parte 

autora, por meio de seus advogados, quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dias).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170092 Nr: 6328-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA MODESTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO RUBBO, EDITE GUTERRES RUBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173279 Nr: 8691-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUED - 

OAB:148.474/SP
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 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173642 Nr: 8962-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA PROFIRIO DE DEUS, ORLANDO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177151 Nr: 530-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175271 Nr: 10156-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FRERES FABLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO DE FACIO 

ABUDI - OAB:SP/156197, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177150 Nr: 529-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS, ROSA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - 

OAB:20267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176190 Nr: 10771-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA NOGUEIRA BRASÃO DE SÁ, MÁRCIO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181725 Nr: 3360-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDINEI JOSÉ DA SILVA, MARIZILDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173332 Nr: 8736-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES CHAGAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 6108 Nr: 433-77.1998.811.0006
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 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY MARIA VARNIER MARTELLI, LISIANE KÁTHIA 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE RUIZ DORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Requerida, 

permaneceu com carga dos autos do dia 11/11/2016 até 30/11/2017 , ou 

seja, 01 (um) ano e nada manifestou nos autos. Isso posto, INTIMO a parte 

autora, por meio de seus advogados, quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dias).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173277 Nr: 8689-47.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEI GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r. sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado sem interposição de recurso. Isso posto, 

encaminham-se os autos para o setor de Expedição de Documentos desta 

secretaria, para cumprimento da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 97496 Nr: 2566-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MARTINS ALVITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENEGATTI - 

OAB:, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/05/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98774 Nr: 3859-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ELTON 

FERNANDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MARTINS ALVITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENEGATTI - 

OAB:, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/05/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154258 Nr: 1644-26.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO ESTRELA TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO MÔNACO-MÔNACO DIESEL 

CAMILHÕES E ÔNIBUS LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:11.846-B, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688OAB/SP, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, impulsiono estes autos 

enviando-os à expedição de matéria de imprensa a fim de INTIMAR as 

Partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem conhecimento da 

perícia agendada para o dia 04/04/2018; às 14h30min, com início na 3ª 

Vara Cível e posterior teste no referido veículo, objeto da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 77440 Nr: 4113-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PARREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que os autos encontra-se desarquivados e disponível para 

carga, no prazo de 10 (dez)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161469 Nr: 9267-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADOR DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO 

DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEOCADIO DE OLIVEIRA, VANUZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Maria Luiza Leocadio de 

Oliveira, Cpf: 83456350163, Rg: 11829443 SSP MT , e

 Requerido(a): Vanuza Leocadio de Oliveira, Cpf: 03057722105, Rg: 

1951516-2 SSP MT atualmente em lugar incerto e não sabido .
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Finalidade:PARA que efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do NCPC.Caso não efetue o 

pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante devido multa (10%) 

e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°).Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (art. 523, §3°).

Resumo da inicial:o autor ingressou neste juiz com a presente demanda 

buscando reaver credito concedido a titulo de contrato de abertura de 

crédito BB giro empresa Flex operação 018.405.763. Conforme sentença 

prolatada que transitou em julgado requer a fase de execução do mesmo 

tendo em vista de que não houve interposição de recurso, requer a fase 

de execução do mesmo. E diante ao exposto requer o autor que os 

executados sejam intimados para efetuarem o pagamento da condenação 

sob pena de realização de penhora on line dos valores atualizados bem 

como a incidência de multa estipulada no art. 523 § 1 do CPC

Decisão/Despacho:Vistos, etc…Observo que o credor requer o 

prosseguimento do feito no que tange a fase de cumprimento de sentença, 

de modo que este processo cumpre os pressupostos dou por recebido o 

pedido. Retifique os registros e autuação para cumprimento de 

sentença.Intime-se o devedor, por carta com aviso de recebimento 

conforme (art. Art. 513, §2°, II do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista do 

art. 523 do NCPC.Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá 

sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 

523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa 

e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o 

necessário sem prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD 

e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a 

expedição do mandado de penhora, avaliação e demais 

atos.Intima-se.Cumpra-se

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Josane dos Santos Cunha

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004307-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA A DATA DE 21/05/2018 

ÀS 16H00MIN NO CEJUSC DESTA COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Administração e Gestão do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 1005173-94.2017.8.11.0006 Certifico que a contestação foi 

interposto tempestivamente. Ao autor para impugnação. Cáceres/MT, 16 

de março de 2018 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 1001660-55.2016.8.11.0006 Certifico que a contestação é 

tempestiva. Ao autor para impugnar. Cáceres/MT, 16 de março de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 145655 Nr: 3733-56.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JULIO 

CESAR BACOVIS, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, MARIELE 

SCHMIDT CANABARRO QUINTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3520/MT, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - 

OAB:13.522-B MT, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - 

OAB:11.036

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares ou defeitos processuais, declaro saneado o 

feito e remeto à fase instrutória.

Fixo como pontos controvertidos o ato improbo e a responsabilidade por 

dano ao erário.

 Referente ao ônus da prova, compete à parte autora fazer prova dos 

fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e 

extintivos.

 Quanto ao que requer as partes, defiro a produção de prova documental 

e testemunhal.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

 a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória, deferindo a prova 

testemunhal e documental juntada aos autos;

b) Designar audiência de instrução e julgamento para a data de 26/04/2018 

às 14h00min para a oitiva das testemunhas ANA MÁRCIA CUNHA e 

ARMANDO ULLIAM DE ALBUQUERQUE FILHO, incumbindo ao Advogado 

da parte proceder com a notificação para que compareçam ao ato, forte 

no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;

c) Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas ILTON 

VIGNARDI CORREA (fl. 1462) e FLÁVIA CATARINA DO AMORIM REIS (fl. 

1584);

c) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 9641-31.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CAMPOS CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

140011 §!/!,¨

EDITAL DE CITAÇÃO
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9641-31.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): JOSÉ DE CAMPOS CASTRILLON

CITANDO(A, S): Executados(as): JOSÉ DE CAMPOS CASTRILLON, CPF: 

27591646168, RG: 210067 SSP MT, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.769,58

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

525/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 15 de março de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97349 Nr: 2417-76.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHIMELLO-ME, ANTONIO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166

 CERTIFICO, nos termos dos arts. 152 e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT 

que, nesta data, INTIMO a parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

procurador, via DJE, para que fique para QUE FIQUE CIENTE DA 

RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEICULO AUTOMOTOR (RENAJUD) , do 

seguinte VEÍCULO: placa AHK7377, UF PR, TOYOTA/BANDEIRANTE, de 

propriedade de ANTONIO CHIMELO, conforme comprovante de fls. 57 

para, nos termos do art. 12, caput, da Lei 6830/80, querendo OPONHA 

EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83559 Nr: 10039-80.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

83559 §!)D\¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10039-80.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): José Antônio de Oliveira

CITANDO(A, S): Executados(as): JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CPF: 

02296225187 Filiação: Ludovino Antonio de Oliveira e Maria Batista 

Carolina, data de nascimento: 25/01/1943, brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.446,71

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

104/2008, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 15 de março de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164574 Nr: 1721-98.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que nesta data recebi os autos nesta Secretaria vindos do 

Tribunal de Justiça, contendo 01 volume e 209 (duzentos e nove) folhas. 

Assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO o requerente, 

por meio de seu advogado, para que fique ciente do retorno dos autos e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007610-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 
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1007610-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA ROCHA 

- ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Em síntese, trata-se de pedido 

de reconsideração em face da decisão que não concedeu a tutela 

antecipada à reclamante ante a pretensão do pedido liminar confundir com 

o mérito da lide. A reclamante repisa que requereu o restabelecimento dos 

serviços de telefonia da linha e a manutenção do número de telefone, 

pedidos que afirma não foram apreciados pelo Juízo. DECIDO. 

Primeiramente, insta consignar que dos pedidos, o pedido liminar se limita a 

pleitear a declaração de inexistência dos débitos decorrentes das ligações 

contidas, na data de 02/04/2017, para o terminal de telefone destino de n.º 

59177645352. No entanto, no tocante ao receio de dano irreparável não 

vislumbro o preenchimento do requisito já que o autor não comprovou o 

pagamento do débito da fatura de telefone. Além do mais, o autor não fez 

prova do pagamento das faturas dos serviços dos meses posteriores à 

fatura contestada, a exemplo, maio de 2017, não sendo assim razoável o 

deferimento do restabelecimento dos serviços. Soma-se a isso a 

dificuldade de reversibilidade da medida. Assim, pelos próprios 

fundamentos lançados na decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003321-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003321-69.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO GONÇALO DO 

NASCIMENTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando que no 

dia 27.11.2015 solicitou o cancelamento do contrato 2133055442-8, sendo 

convencido pelo atendente a bloquear a linha pelo prazo de 120 dias, e, 

após decorrido o prazo, poderia solicitar o desbloqueio. Caso não o 

fizesse, o contrato seria automaticamente encerrado. Ocorre que no dia 

20.03.2016, sete dias antes de terminas o prazo de bloqueio, entrou em 

contato com a Requerida para desbloquear a linha através do protocolo de 

atendimento 20162610247892, entretanto, foi informado que deveria 

comparecer à loja física para fazê-lo. Porém, o autor não o fez e acreditou 

que o contrato se encerraria automaticamente, conforme informado. 

Contudo, no dia 20.05.2016, recebeu uma fatura da Requerida no valor de 

R$ 108,37 (cento e oito Reais e trinta e sete centavos), referente ao 

período de 25.03.2016 - 24.04.2016, período no qual o contrato deveria 

estar encerrado. Assim, o autor contatou a Requerida e esta informou que 

o contrato não estava encerrado e a fatura contestada só poderia ser 

cancelada se o autor implantasse um novo plano de internet. Por esta 

razão, o autor aderiu a um novo plano no valor mensal de R$ 

66,25(sessenta e seis Reais e vinte e cinco centavos). Porém, no dia 

08.06.2016 recebeu a cobrança de fatura no valor de R$ 225,87 

(duzentos e vinte e cinco Reais e oitenta e sete centavos) motivando o 

autor a ligar para a Requerida solicitando a retificação da fatura e 

cancelamento do contrato, sendo atendido somente quanto ao 

cancelamento. Tal atendimento foi registrado pelo protocolo 

20163078457454. Por esta razão, o autor ligou na Ouvidoria da Requerida 

relatando os fatos e foi informado que receberia um parecer por email até 

o dia 03.08.2016, mas não recebeu o referido parecer, tampouco as 

gravações solicitadas e, ainda, a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Liminar deferida no ID 4445167 para que a Requerida 

o nome e CPF do autor dos órgãos de proteção de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora 

contratou seu serviço e o contrato foi cancelado por inadimplemento. 

Confirma que no dia 27.11.2015 houve o pedido de bloqueio, porém, no dia 

26.03.2016 há nota de reativação da mesma a pedido do cliente. Aduz, 

ainda, que a cobrança é legítima, pois, o autor utilizou a linha conforme 

fatura que junta. Ressalto que o print que a Requerida utiliza para provar 

que houve utilização do serviço a justificar a cobrança está ilegível, 

portanto, imprestável para utilizá-lo como prova. Friso que a parte autora 

informou diversos números de protocolos de atendimentos, oportunizando 

à Requerida produzir provas que melhor elucidassem os fatos, entretanto, 

esta não trouxe aos autos cópia das referidas gravações. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar proferida; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 (três 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CALONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010087-19.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIS CARLOS CALONE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Indefiro o pedido 

formulado pela Requerida no ID nº 11076544, visto que os prazos nos 

Juizados Especiais são contados de forma corrida, conforme Enunciado 

165 do FONAJE. "ENUNCIADO 165 - Nos Juizados Especiais Cíveis, todos 

os prazos serão contados de forma contínua" (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL). Posto isso, intime-se o Executado, na pessoa de seu 

representante judicial, para no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente. (CPC, art. 535) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARÁ JUDICIAL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002703-90.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA CATARINA DE 

ALMEIDA RODRIGUES INTERESSADO: ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

DECIDO. Cuida-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL 

formulado MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES, visando o 

levantamento dos valores pertinentes ao saldo remanescente na conta 

bancaria utilizada em vida por sua GENITORA falecida MADELAIDE 

MIRANDA FERREIRA ALMEIDA. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que pedido formulado por meio da presente actio possui 

natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo rito especial 

previsto nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Entretanto, o Enunciado n.º 08 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais é claro o bastante ao dispor, litteris: As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Desta forma, como os procedimentos de jurisdição voluntária devem 

obedecer ao rito estabelecido nos artigos 719 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sem dúvida que se trata de procedimento que deve tramitar 

perante a Justiça Comum. A propósito, eis os seguintes casuísmos 

jurisprudenciais: ALVARÁ JUDICIAL. DE CUJUS COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ESCORREITA. EXTINÇÃO 

DO FEITO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA, Resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, conforme razões expostas acima.? (TJMG-RI nº 

001094-37.2012.8.16.0132, 2ª Turma Recursal, Relator: Sigurd Roberto 

Bengtsson, julgado em: 18/12/2012). Posto isso, levando-se em 

consideração que os procedimentos de jurisdição voluntária possuem rito 

especial, e como tal, não são admissíveis nos Juizados Especiais, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 08 do FONAJE, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 

n.º 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000662-53.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEANDRO 

VIEIRA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta, nesse sentido, rejeito a 

preliminar de necessidade de prova técnica arguido pela Requerida. De 

mesma forma, rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Desta feita, a Requerida, em sua contestação, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, demonstrando 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas 

sistêmicas, que demonstraram a data de disponibilização dos serviços à 

parte autora, bem como a inadimplência no valor reclamado, com o 

consequente cancelamento dos serviços prestados e, ainda, trouxe aos 

autos vasto histórico de pagamentos por diversos meses. Há evidência, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, 

não há o que se falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 
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na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002845-94.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao crédito pela 

Reclamada. A Reclamada, em contestação, aguiu em sede preliminar a 

incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento das 

causas cíveis de maior complexidade, e por conseguinte, o dever que se 

impõe é a extinção do processo sem o julgamento do mérito, uma vez 

necessária perícia grafotécnica para aferir as assinaturas presentes no 

feito. A Reclamante, em sede de impugnação, nega que seja sua a 

assinatura constante do contrato trazido pela Reclamada, requerendo que 

seja realizada perícia na mesma. Diante da divergência entre partes 

quanto à autoria da assinatura constante no contrato e nos documentos 

acostados ao processo, bem como a dificuldade de verificação a olho nu, 

ressalto ser necessária a realização de perícia técnica para dirimir o 

conflito levantado, o que retira a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar este processo. De fato, a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 

9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a prova pericial 

técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os 

elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Ante o exposto: Reconheço a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002886-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA URTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002886-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VANDERSON FERREIRA URTADO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que ao tentar realizar 

uma transação comercial foi informado que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No presente caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em audiência de 

conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de interesse de agir 

do Autor. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre o Requerente nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pela Requerida. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 
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o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços, tampouco qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000791-58.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE NATAL GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor já pagou junto a 

requerida e que nada justificaria a negativação no valor de R$ 

651,26(seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como pugnou ainda pela condenação da 

empresa reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. Registro que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permitem constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

vencia em 12/12/2016, que o reclamante comprova ter pago somente em 

02/01/2017, sendo assim pagou com atraso e a Energisa agiu no exercício 

regular do seu direito de negativar o nome do autor. A ENERGISA por sua 

vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

encaminhamento da negativação, tendo em vista que o autor teria deixado 

de cumprir com suas obrigações, deixando débito em aberto por mais de e 

20 dias, para tanto anexou o histórico de contas com o cadastro em nome 

do cliente que traz como referencia a unidade consumidora cadastrada no 

endereço. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em nome deste em datas anterior à negativação em 

apreço que segundo busca realizada no sistema PROJUDI se expõem que 

sequer são motivo de outra demanda que pudesse reconhecer a 

ilegalidade dos registros. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por 

parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 
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parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Assim não se vislumbra danos de ordem 

moral experimentado pela parte reclamante, ônus do qual não se 

desincumbiu. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a 

inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. Daí 

porque não se concebe a busca de reparação civil simplesmente pela 

afirmação do consumidor de se julgar ofendido. E para a reparação civil 

moral não basta à comprovação dos fatos que contrariam a parte 

reclamante, mas, também, que destes fatos tenha decorrido prejuízo à sua 

honorabilidade. O mero dissabor experimentado nas contingências da vida 

carece de proteção de ordem moral porque se situa na esfera de 

aborrecimentos cotidianos e previsíveis, e que decorrem da própria 

complexidade da vida moderna. Permitir que qualquer evento que traga 

desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o 

instituto e fomentar a indústria da indenização moral. O autor pagou a 

fatura, mas como estava em atraso à reclamada tem o direito de negativar: 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE NATAL 

GOMES em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida no 

ID 4755517. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESENIA LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000701-50.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JESENIA LOPEZ PARABA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por débito que a autora alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma não possuir qualquer débito junto ao Banco reclamado a ponto de 

justificar a restrição creditícia no importe de R$67,29(sessenta e sete 

reais e vinte e nove centavos). Pugnou ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como pela 

condenação do reclamado a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permitem constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da empresa requerida, por 

débito que a reclamante afirma desconhecer sua origem, pois afirma não 

possuir qualquer débito legitimo junto ao Banco reclamado a ponto de 

justificar a restrição creditícia em apreço. O Banco por sua vez em sede 

de sua contestação aduziu que um mero aborrecimento não é suficiente 

para embasar uma condenação por danos morais e que não haveria nos 

autos comprovação de dor, angustia ou qualquer outro padecimento 

psíquico grave suportado pela vítima. No entanto, o banco nada trouxe ou 

juntou aos autos provas a atestarem à validade e legalidade da 

contratação de seus serviços ou da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanecendo por assim no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. (negritei) Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só 

já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos 

bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone 

torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 
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moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JESENIA LOPEZ PARABA em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

objeto da presente ação, bem como para CONDENAR o Requerido a pagar 

a reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição nos órgãos de proteção ao crédito -evento 

danoso(18/04/2013). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000805-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA em 

desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando que contratou o 

pacote de TV “Sky Light” pelo valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

Reais) que com desconto mediante pagamento com cartão de crédito ou 

débito em conta, o valor seria reduzido para algo em torno de R$ 44,00 

(quarenta e quatro Reais). Na contratação, foi ofertada, ainda, a utilização 

gratuita dos canais “telecine” pelo período de 12 meses. Narra que ao 

receber a primeira ligação dos representantes da Requerida foi informado 

que o pacote contratado seria o “Sky Pop”, pacote com menor número de 

canais e valor inferior ao contratado. A instalação ocorreu em 

outubro/2016 e os canais telecine não estavam liberados. Assim, o autor 

contatou a Requerida que retificou o problema disponibilizando o plano Sky 

Light e Telecine, no entanto, em 29/10 os canais telecine foram cortados 

novamente. Por essa razão, ligou para a Requerida em 02/11, contudo, 

não teve a falha solucionada; ainda, requereu a gravação do atendimento 

ao que foi informado que no prazo de 10 dias seria encaminha por e-mail, 

todavia, isto não ocorreu. Relata que em dezembro recebeu a fatura no 

valor de R$ 118,94 (cento e dezoito Reais e noventa e quatro centavos) – 

valor muito superior ao contratado, por isto ligou para a Requerida em 

15.12.2016, bem como para comunicar que os canais telecine não 

estavam ativos. Nesta ligação foi informado que tais canais não estavam 

sendo transmitidos porque teria atingido o prazo de degustação que é de 

30 dias a partir da contratação, contrariando as informações prestadas na 

celebração do contrato. Prossegue afirmando que as demais faturas até a 

data do ajuizamento da ação estavam superiores ao valor contratado, 

pois, constava o valor de R$91,29 (noventa e um Reais e vinte e nove 

centavos). Aduz que ligou novamente para a Requerida em janeiro/2017 

(protocolos 2017 306 346 282 41 e 2017 3063 4371 854), em cujas 

ligações a atendente reconheceu que estavam sendo cobrados valores 

superiores e que o autor fazia jus a 12 meses gratuitos de telecine 

informando que o erro seria retificado até a data 30.01.2017, porém, tal 

fato não ocorreu. Na ligação realizada em 03.02.2017 a atendente 

informou que o pacote contratado era de R$ 75,38 (setenta e cinco Reais 

e trinta e oito centavos) e não havia liberação do telecine pelo período de 

um ano. Em suma, sustenta que está pagando valores superiores e não 

está usufruindo dos canais ofertados gratuitamente na contratação. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Defiro o pedido de retificação do polo passivo para que conste SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, devendo a secretaria proceder a 

alteração. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em sua contestação, a Requerida 

sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois, desde o 

início, está habilitado para o autor o pacote Sky Light pelo valor de R$90,30 

(noventa Reais e trinta centavos) e pacote Telecine pelo valor de R$ 48,46 

(quarenta e oito Reais e quarenta e seis centavos) com desconto de R$ 

47,90 (quarenta e sete Reais e noventa centavos). Aduz que as 

variações de valores decorrem de atrasos no pagamento das faturas. 

Anoto que no print apresentado pela Requerida há alteração no valor da 

fatura no mês de março/2017 de R$ 91,29 (noventa e um Reais e vinte e 

nove centavos) cobrados nas faturas pretéritas para R$ 45,38 (quarenta 

e cinco Reais e trinta e oito centavos). Outrossim, o autor informou 

inúmeros protocolos de atendimento que cabia à Requerida trazê-los aos 

autos com a finalidade de elucidar os termos informados na celebração do 

contrato, no entanto, não o fez. Considerando que a Requerida não 

comprovou que o valor do pacote contratado é superior ao informado pelo 

autor, concluo que houve falha na prestação de serviço, pois a Requerida 

não cumpriu os termos convencionados. A conduta da Requerida gerou à 

autora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, pois teve que 

arcar com valores fora de seu orçamento mensal. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; b) 

DETERMNAR que a Requerida restitua, em dobro, o valor de R$ 244,46 

(duzentos e quarenta e quatro Reais e quarenta e seis centavos), 

referente ao valores cobrados adima do contratado, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 
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40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDA DA SILVAL ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001549-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por IRAILDA DA SILVA ASSUNCAO ,em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S.A., alegando que desconhece o débito com o 

Requerido que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

presente, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Desta feita, o Requerido, em sua contestação, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, demonstrando 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

consumo, que demonstraram a utilização do cartão de crédito em 

estabelecimentos da cidade onde a Autora reside, o que colabora para a 

comprovação da relação entre as partes. A parte Requerida colaciona aos 

autos, o Aviso de Recebimento dos Correios com a assinatura da mesma, 

comprovando-se o recebimento do cartão de crédito. Há evidência, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento de fatura de cartão de crédito até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar a IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1007017-79.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ JORGE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Tudo cumprido, 

conclusos. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006025-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1006025-21.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que LUIZ AUGUSTO DA 

SILVA GARCIA ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade c/c 

Repetição de Indébito c/c Pedido de Liminar, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, onde busca afastar/reconhecer/declarar a ilegalidade da 

integração dos valores da TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica) e da TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão 

de Energia Elétrica) à base de cálculo do ICMS/Energia da(s) unidade(s) 

consumidora(s) relacionadas na exordial. Sobre a legalidade ou não da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, por 

conseguinte, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais 

ou coletivos, em todo o território nacional, que versem sobre a matéria em 

questão, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos, verbis: 

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 
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CPC/2015”. (ProAfR nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) 

Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos 

termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do 

STJ. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006018-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1006018-29.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALZIRA GONCALVES DIAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que ALZIRA GONÇALVES DIAS ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de 

Liminar, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca 

afastar/reconhecer/declarar a ilegalidade da integração dos valores da 

TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e da 

TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) à 

base de cálculo do ICMS/Energia da(s) unidade(s) consumidora(s) 

relacionadas na exordial. Sobre a legalidade ou não da inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, por conseguinte, a 

tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 

todo o território nacional, que versem sobre a matéria em questão, cuja 

ementa restou redigida nos seguintes termos, verbis: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (ProAfR 

nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) Assim sendo, determino 

a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005839-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ILMA FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que ILMA FERREIRA MACHADO 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de 

Indébito c/c Pedido de Liminar, em face do SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ-MT onde busca afastar/reconhecer/declarar a 

ilegalidade da integração dos valores da TUSD (Taxa de Uso do Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica) e da TUST (Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica) à base de cálculo do ICMS/Energia da(s) 

unidade(s) consumidora(s) relacionadas na exordial. Sobre a legalidade 

ou não da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o 

REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, 

por conseguinte, a tramitação de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, em todo o território nacional, que versem sobre a 

matéria em questão, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos, 

verbis: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. 

RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 

1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. 

Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar 

outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a 

controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015”. (ProAfR nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 

15/12/2017) Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do 

feito, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento 

definitivo do STJ. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007623-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDA MONTEIRO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007623-10.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANILDA MONTEIRO 

ORTEGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela Requerida, referente ao contrato n. 2141587616, débito no valor 

de R$ 105,16 (cento e cinco reais e dezesseis centavos), do qual a parte 

autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao judiciário. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. 2141587616, débito no valor de R$ 105,16 (cento e cinco 

reais e dezesseis centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 
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em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente 

p o r :  J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11002116 17120520370361200000010843387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007618-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007618-85.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDSON ALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela Requerida, referente ao contrato n. 0262738966, débito no valor 

de R$ 173,89 (cento e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), do 

qual a parte autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao 

judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. 0262738966, débito no valor de R$ 173,89 (cento e setenta 

e três reais e oitenta e nove centavos), até decisão ulterior, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente 

p o r :  J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11002478 17120520383082800000010843733

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007606-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007606-71.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUDMILLA 

FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOZO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

referente ao contrato n. 0269601958, débito no valor de R$ 224,19 

(duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), do qual a parte 

autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao judiciário. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. 0269601958, débito no valor de R$ 224,19 (duzentos e vinte 

e quatro reais e dezenove centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente 

p o r :  J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11003563 17120520411139600000010844758

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005515-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

02/04/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011246-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 8011246-94.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MAS SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI 

- ME em face de TELEFONIA BRASIL S/A, alegando que contratou um 

pacote de serviço empresarial de telefonia móvel, composta por três linhas 

telefônicas, no valor fixo de R$ 265, 73 (duzentos e sessenta e cinco 

Reais e setenta e três centavos). Ocorre que a partir do mês 05/2016 

passou a receber faturas com valor acima do contratado, nas quais 

contava o serviço adicional de Internet Vivo Wap – tarifação MB/KB no 

valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), cujo serviço não foi contratado pela 

autora. A parte autora contatou a Requerida contestando o valor, sendo 

informada que os valores estavam de acordo com os serviços 

contratados, cujo atendimento gerou o protocolo 150620168789239. 

Assim, em 17.06.2016, a autora protocolou reclamação junto a Anatel, 

recebendo da Requerida a resposta de que a cobrança estava correta, 

pois, devido a utilização do serviço de internet foram gerados valores 

excedentes. Narra que realizou nova reclamação na Anatel em 

21.06.2016, não sendo respondido; requereu cópia do contrato através de 

Reclamação protocolada no PROCON em 20.06.2016, sem êxito. Informa 

que teve o serviço suspenso em 24.06.2016, razão pela qual pagou a 

fatura referente ao mês 05/2016. Liminar deferida no ID 2801030 

determinando que a Requerida se abstenha de bloquear as linha 

telefônicas da parte autora, bem como de incluir o nome desta no cadastro 

restritivo de crédito. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, pois esta preenche os 

requisitos do artigo 319 do CPC. Em que pese os argumentos 

apresentados pela Requerida quanto à inaplicabilidade das regras 

consumeristas ao caso em apreço, observo que o serviço de telefonia 

não pode ser considerado insumo de sua atividade, portanto, a parte 

autora é destinatária final de seus serviços, devendo incidir as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a parte autora 

se encontra protegida pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta 

para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Logo, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz que não 

existe plano pós – pago com valores fixos e que o montante contestado 

refere-se à internet excedente utilizada pela parte autora. Todavia, tais 

argumentos contradizem as cláusulas do contrato juntado pela Requerida 

no ID 2801049, pois, às fls. 02 deste consta o valor geral dos serviços 

contratados: R$ 155, 95 (cento e cinquenta e cinco Reais e noventa e 

cinco centavos), às fls. 04, valor total dos benefícios contratados: R$ 

45,00 (quarenta e cinco Reais) e às fls. 05 valor total dos benefícios 

contratados: R$ 50,00 (cinquenta Reais), demonstrando que a parte 

autora contratou serviços com valores fixos. Noto ainda que o valor 

adicional cobrado é fixo em meses subsequentes. Não há lógica que a 

parte autora excedesse o uso de internet somente após 09 meses de 

contratação do serviço e que coincidentemente utilizasse o mesmo valor 

nos meses de junho e julho/2016. Por sua vez, a Requerida não juntou aos 

autos provas de que a autora tenha o contratado pacote adicional seja via 

SMS, site ou por telefone. Portanto, não há justificativa para o valor 

cobrado a mais. É clarividente a conduta abusiva da Requerida em cobrar 

valores superiores ao plano contratado. Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o autor pagasse valores 

superiores ao previamente convencionado. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança adicional, a declaração da inexistência do débito 

dos valores excedentes é medida que se impõe, inclusive com a 

restituição em dobro deste valor comprovadamente pago, nos termos do 

artigo 42, parágrafo único do CDC. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, pois, conforme protocolos apresentados, a parte 

autora vivenciou uma saga com inúmeras tentativas de solução frustradas 

administrativamente. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) DETERMNAR que a Requerida restitua, em 

dobro, o valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), referente a parcela do mês 

05/2016, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MARTINS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELI BASSAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003091-27.2016.8.11.0006 REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: EVELI BASSAN Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para apresentar cálculo atualizado da presente ação, em um 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito de acordo 

com o último cálculo apresentado. Após, volvam-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006383-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA COSTA VERGILIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/04/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA VITAL ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010192-93.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DIANA VITAL ROCHA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MARTINS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/04/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/04/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE REGINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA GARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELY DA SILVA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010948-05.2016.8.11.0006 REQUERENTE: KELY DA SILVA PACHORI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA VITAL ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010192-93.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DIANA VITAL ROCHA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219834 Nr: 7054-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO MASCARENHA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. ADRIANO COLLÉGIO ALVES, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229821 Nr: 1068-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Vistos, etc.Carreando os autos, verifico que o réu João do Nascimento da 

Conceição foi citado e intimado pessoalmente, bem como informou que 

possui advogados Paulo André Carneiro Dinelli da Costa e Neutel Herreira 

Soares constituídos (fls. 104 dos autos em apenso), contudo deixaram 

transcorrer o prazo para encartar aos autos resposta à acusação no 

prazo legal.Assim, declaro o réu João do Nascimento da Conceição 

INDEFESO, vez que possui advogados constituídos, contudo deixaram 

decorrer o prazo sem oferecer a resposta à acusação.Nesse sentido, 

trago a baila as palavras de Guilherme de Souza Nucci:“Ampla defesa: se 

o acusado, citado pessoalmente, não apresentar a defesa prévia no prazo 

legal, há, na realidade, duas hipóteses: (...) b) possui defensor constituído 

, que deixou escoar o praz, sem oferecer a peça defensiva. O réu deve 

ser considerado indefeso, com a nomeação de outro advogado para 

assumir a causa ou a remessa dos autos à Defensoria Pública.” (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 

726-727) (g.n.)Ademais, o art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal 

dispõe que:“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).(...)§ 2º Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.” (g.n)Destarte, em que 

pese as certidões de fls. 93 e 114 e para que não haja o prolongamento 

do trâmite processual do presente feito, com fundamento nos princípios da 

razoável duração do processo, ampla defesa, contraditório e disposição 

do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, para patrocinar a defesa do denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228987 Nr: 516-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Vistos, etc.
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Reitere-se o ofício retro, devendo ser cumprido imediatamente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102561 Nr: 7658-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 7658-31.2010.811.0006 – Cód. 102561

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando fora preso na data de 

20 de fevereiro de 2018, razão pela qual entendo desnecessária a 

designação de audiência de custódia em relação aos presentes autos, 

tendo em vista o lapso temporal decorrido.

 Contudo, visando a proteção à integridade física e psíquica do mesmo, 

oficie-se à POLITEC solicitando o laudo de lesões corporais realizado no 

reeducando, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como do laudo provisório, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Caso não tenha sido realizado o exame de lesões corporais, determino 

intimação do reeducando para que questione o mesmo acerca da 

existência de lesões corporais ou de qualquer tipo de tortura sofrida, caso 

que deverá ser certificado pelo Sr. meirinho.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PAHIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000853-04.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SONIA MARIA PAHIM 

FERREIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

pedido de impugnação a justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, voltem conclusos para análise das petições de fls. 327/330 e 

332/333. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de março 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. S. (AUTOR)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Maria José Pereira de Souza (TESTEMUNHA)

Josélia Pereira da Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000292-77.2017.8.11.0005 AUTOR: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

381/382 e 401 parcialmente. Proceda-se com o levantamento dos valores 

correspondentes aos reclamantes Edelucia Ferreira de Oliveira na conta 

indicada às fls. 381, e a João Vitor de Araújo Silva em conta de sua 

genitora Ana Lúcia Rodrigues de Araújo indicada às fls. 401. Indefiro o 

pedido da parte autora em relação ao depósito das próximas prestações 

nas contas dos respectivos reclamantes, uma vez que devem ser 

mantidos de forma judicial primeiramente. Ciente da intimação das 

testemunhas, às fls. 403/405. Expeça-se carta precatória para a Comarca 

de Jaciara para que sejam ouvidas as testemunhas indicadas às fls. 407. 

Defiro o pedido de fls. 409/410. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

15 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000518-82.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BAYER S.A. EXECUTADO: 

JOAO ROBERTO YANO Vistos etc. Defiro o pedido retro. Expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Tangará da Serra com a finalidade de 

citação do executado, no endereço mencionado, às fls. 100. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 16 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-97.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000086-97.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: CASTOLDI DIESEL LTDA 

EXECUTADO: MILTON MATEUS CRIVELETTO Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de março de 2018. 
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André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPORTIVA VILA NOVA SPORT CLUB - VNSC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (RÉU)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000891-16.2017.8.11.0005 AUTOR: ASSOCIACAO ESPORTIVA VILA 

NOVA SPORT CLUB - VNSC RÉU: FEDERACAO MATOGROSSENSE DE 

FUTEBOL DE SALAO, TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA Vistos etc. 

Intime-se o requerido pessoalmente para manifestar acerca da desistência 

da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 16 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 3442-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisnete Cristina da Silva Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Buccieri, Marlon Fernandes Buccieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 97/98 e fl. 101.

Proceda-se conforme requerido.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124380 Nr: 568-91.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Objetiva Agrícola Ltda

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

Freitas - OAB:69001, Celso Umberto Luchesi - OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível).

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124447 Nr: 593-07.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 2932-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni, Antônio Declevo Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Lucas Pinto Simão - OAB:275502/SP, Nady Dequech - 

OAB:232445/SP, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o autor Antônio Declevo Vattos faleceu, 

contudo, não houve, ainda, a substituição processual, apesar da 

existência do pedido nos autos.

Ante o exposto, PROCEDA-SE a substituição processual, onde figurará no 

polo ativo da demanda o Espólio de Antônio Declevo Vattos, devidamente 

representado pelo inventariante, Sr. José Roberto Vattos.

 Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte autora, Sr. Antônio Declevo Vattos, seja sucedida pelo inventariante, 

Sr. José Roberto Vattos.

Sem prejuízo do exposto, expeça-se Alvará Judicial em favor de Celito 

Bernardi Advogados Associados, tão somente no que concerne aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 211.030,52, em 

virtude de que tal valor resta introverso.

Por outro lado, ante a existência de petitórios concernentes a penhora no 

rosto dos autos (fls. 1530/1533), pleiteado pelo Dr. Gildo Capeleto, bem 

como cota parte de herança do Espólio de Antônio Decleveo Vattos (fls. 

1517/1519 e fls. 1526/1529), designo audiência de conciliação para o dia 

27 de março de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se os advogados Dr. Gildo Capeletto; a Drª Luciana Denize Ruttili 

Konageski Lenzi, constituída pelo herdeiro Fernando Cezar Lanzoni, visto 

ter poderes para transigir (fls. 1518) e os autores por meio de seus 

procuradores.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4623 Nr: 127-82.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.
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 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 574-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Gomes Guimarães - 

OAB:8701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a comprovação de sua miserabilidade.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14695 Nr: 848-24.2002.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosi Parma Timidati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Aparecida Sanches 

Vicente - OAB:6485, Flavia Castro de Carvalho Couto - OAB:8641, 

Gabriela Costa Leite - OAB:6.608-MT, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124191 Nr: 487-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sob o pálio da gratuidade.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Cite-se para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

 Em seguida, sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Manifestem-se as partes acerca do interesse em conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89324 Nr: 1660-80.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C Rauber Belo ME, Claudia Cristina Rauber 

Belo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito face a 

Certidão a seguir transcrita: Certifico que os Executados citados por 

Carta, até esta data não comprovaram em Juízo o pagamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 2078-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotildes Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Certifico que a Executada devidamente citada, não comprovou neste 

Juízo o pagamento da dívida.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 3227-49.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por José Ferreira de 

Almeida em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 409, a parte exequente concorda com os valores 

depositados pela parte vencida, pugnando pelo levantamento dos valores 

e pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente concorda com os 

valores depositados pela parte vencida, alcançando assim a finalidade do 

pedido de cumprimento de sentença; via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 
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levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 

409/verso, bem como comunique-se a parte exequente, via postal, acerca 

da expedição de alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na 

conta informada por seu advogado.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 3015-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Benedito da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. Exportação e Dist. De Móveis e 

Eletrodomésticos - Loja City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme já determinado nos autos.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97935 Nr: 569-81.2015.811.0005

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva, José Ferreira 

Mendes, Domingos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:12562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme solicitado às fls. 87.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 2342-11.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da petição de fls.162/163, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33002 Nr: 1264-16.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora C B Ltda, Arno Caponi, Jaime 

Edine Ruplo, Sandra Baierle, Edson Baierle, Adriana Baierle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Intimo o patrono da parte credora, para no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5004 Nr: 640-16.1997.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Cassella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson do Rocio Rigoni, Joel Vila Nova, Nelson 

Antonio Teixeira Marcondes, Mauro Antonio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Mauro 

Rosalino Breda - OAB:14.687/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial de fls. 

1098/1180, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SUCESSIVAMENTE, 

INICIANDO-SE PELO CREDOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93598 Nr: 1608-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Kaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:5431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Dr. Sérgio Dressler Buss, inscrito na OAB sob nº 5431-A, para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a devolução dos 

autos, que retirou em carga rápida para fotocópia no dia 02 de agosto de 

2017, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3348-43.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 Intimo os patronos das partes acerca da data designada para o início dos 

trabalhos Periciais. Data: Dia 02/04/2018 às 14:00 horas, Local - Edifício 

Top Life, Endereço: Rua Estevão de Mendonça, nº 81, Ed. Top Life, Ap. nº 

301, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000477-18.2017.8.11.0005 
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REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Recebo a Apelação. Intime-se a parte apelada a 

responder no prazo legal e, existindo preliminares, intime-se a parte 

recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (§ 2º 

art. 1.009, Novo CPC). A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignadas as 

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

Às providências. Diamantino, 16 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gayva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO MORI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA BONATELLI MORI CAETANO (EXECUTADO)

ELTON DA ROCHA CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000512-75.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: OSWALDO MORI NETO 

EXECUTADO: ELTON DA ROCHA CAETANO, ANA ROSA BONATELLI MORI 

CAETANO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial de Confissão de Dívida ajuizada por OSWALDO MORI NETO 

em face de ELTON DA ROCHA CAETANO e ANA ROSA BINATELLI MORI, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 34/35, as 

partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

34/35), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 16 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001658-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. M. (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar acerca da Certidão de 

pagamento da dívida neste Juizo.

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

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000098-43.2018.8.11.0005 AUTOR: WILSON CRUZ DE MELLO RÉU: ANA 

MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA I – O processo deverá 

correr em segredo de Justiça, devendo o cartório tomar as providências 

necessárias para tanto. II – Defiro o pedido de Justiça gratuita. III – 

Compulsando os autos verifico que o autor ingressou com outra ação 

(guarda nº 1000086-63.2017.8.11.0005). Nesta medida, junte aos autos a 

decisão que apreciou o pedido de guarda provisória, bem como apresente 

novo endereço da ré, uma vez que a mesma não foi localizada no 

endereço declinado na inicial (mesmo endereço daquele processo). IV – 

Int. Diamantino, 12 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102398 Nr: 2692-52.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disnei Roberto de Alencar, Disnei Roberto de 

Alencar -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Autos n. 2692-52.2015.811.0005.

I. Em decorrência do pagamento do débito fiscal (fls. 31/36) julgo extinta a 

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

Civil.

II. Int.

III. Certificado o trânsito em julgado arquive-se.

 Diamantino/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2668-92.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim Givago dos Santos, Paulino João 

da Costa, Gentil Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Sergio de Almeida - 

OAB:4214/MT, Antonio Sergio de Almeida Filho - OAB:13548 MT

 Autos: 2668-92.2013.8.11.0005.

Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte ré: Gentil Elias de Souza, José Joaquim Givago dos Santos e Paulino 

João da Costa.

Referente ao inquérito policial: 254/2013 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Gentil Elias de Souza, José Joaquim Givago dos Santos e Paulino João da 

Costa, todos qualificados nos autos, sustentando, em síntese, que:

FATO I:

No dia 22 de setembro de 2013, durante o período vespertino, na estrada 

que dá acesso à Gleba Bojuí, denominada “estrada do caju”, zona rural, 

neste munícipio e comarca de Diamantino/MT, os denunciados Gentil Elias 

de Souza, Paulino João da Costa e José Joaquim Givago dos Santos, 

união de desígnios e divisão de esforços, transportaram e conduziram, em 

proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual 

seja um veículo automotor tipo Cavalo Trator Iveco Fiat E mod 45E7T, placa 

MDM0049, ano/modelo 2003/2004, acoplado com um semirreboque Randon 

SR CA, placa MGA 0621, carregado de 31.700 kg de sementes de soja, 

produtos avaliados em R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), 

conforme auto de avaliação [...], em prejuízo da vítima Remi Hauweter (fls. 

05/07).

FATO II:

No dia 22 de setembro de 2013, nas mesmas condições de tempo e de 

lugar, os denunciados Gentil Elias de Souza, Paulino João da Costa e José 

Joaquim Givago dos Santos, união de desígnios e divisão de esforços, 

receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, 02 

(dois) pneus, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) cadeira plástica, 01 (um) 

cabo de “chupeta”, 05 (cinco) trouxas de roupas pessoais, 22 (vinte e 

duas) cintas, 01 (um) macaco, bola kit parafuso, chaves de roda, 
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mantimento de cozinha, em prejuízo da vítima Janio Marcos Alves, 

motorista do veículo acima descrito (fls. 05/07).

FATO III:

No dia 22 de setembro de 2013, horário e local indeterminados, os 

denunciados Gentil Elias de Souza, Paulino João da Costa e José Joaquim 

Givago dos Santos, união de desígnios e divisão de esforços, adulteraram 

sinais identificadores de veículos automotores, trocando as placas 

originais do veículo automotor tipo Cavalo Trator Iveco Fiat mod 45E7T, e o 

semirreboque Randon SR CA, acima indicados, por placas diversas com 

origem de Várzea Grande e Colíder (fls. 06/09).

Ao final, pede a condenação dos acusados como incursos nos artigos 

180 (por duas vezes) e 311 (por duas vezes) ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10.10.2013 (fls. 112/113).

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 187/194).

Durante a instrução processual foram ouvidos Luiz Gonçalo dos Reis, 

Fabrício de Oliveira Freitas, Marivaldo Barros de Oliveira, Remi Hauweter, 

Luiz Carlos Ferreira Costa, Wilker Borges Felix de Souza, Paulo Alexandre 

de Oliveira Silva, Adão Noel Mazetto e os acusados (fls. 238/242, 278/280, 

344/346, 364/369, 434/454 e 496/499).

A defesa do acusado José Joaquim Givago dos Santos desistiu da oitiva 

Lazaro Ricardo Benites e o Ministério Público desistiu da oitiva de Jânio 

Marcos Alves (fls. 372 e 376).

Em memoriais finais o Ministério Público sustenta a procedência da 

denúncia, posto que provadas autoria e materialidade (fls. 540/550).

A defesa José Joaquim Givago dos Santos, em memoriais finais, sustenta 

a absolvição ante a ausência de provas para um decreto condenatório 

(fls. 553/557).

O acusado Paulino João da Costa apresentou memoriais finais 

manifestando pela absolvição ante ausência de provas (fls. 558/562).

A defesa do acusado Gentil Elias de Souza apresentou memoriais finais 

pugnando pela absolvição, alegando ausência de provas e, 

subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo legal (fls. 558/562).

É o relatório. Decido.

- Mérito:

-- Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de 

apreensão (fl. 28), autos de entrega (fls. 29 e 49), auto de constatação 

(fls. 30/37), boletins de ocorrências (fls. 38/41), auto de apreensão (fl. 

28), termo de reconhecimento de objeto (fl. 51) e auto de avaliação (fl. 67).

No que se refere à autoria observo que a testemunha Fabrício de Oliveira 

Freitas, ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos foi informado pelo 

dono do caminhão a sua localização. Em seguida, deslocou-se para o local 

e visualizou o caminhão. Disse que ao avistarem a viatura uma 

caminhonete saiu do local em alta velocidade e, na sequência, conseguiu 

fazer a abordagem, momento em que efetuou a prisão dos acusados. 

Também disse que dentro do bolso do acusado Gentil Elias de Souza foi 

encontrado o relógio da vítima Jânio Marcos Alves e, posteriormente, as 

placas originais dos veículos e outros pertences do motorista do caminhão 

foram encontrados dentro de um saco. Afirmou que o acusado Gentil Elias 

de Souza informou que tinha recebido o caminhão com as placas trocadas 

(CD/ROM – fl. 242).

Nesse sentido, a testemunha Marivaldo Barros de Oliveira, ouvido em 

juízo, disse que foi informado pelo proprietário sobre o roubo do veículo e 

da localização via rastreador. Em seguida, foi ao local, sendo que os 

acusados ao visualizarem a viatura policial saíram em uma caminhonete 

em alta velocidade. Afirmou que conseguiu efetuar a abordagem dos 

acusados, sendo que na carroceria da caminhonete foram encontrados 

pneus e outros pertences da vítima Jânio Marcos Alves. Disse que no 

bolso do acusado Gentil Elias de Souza foi encontrado o relógio do 

motorista do caminhão (CD/ROM – fl. 242).

A testemunha Luiz Gonçalo dos Reis, ouvido em juízo, narrou que no dia 

dos fatos estava de plantão na delegacia e os policiais militares efetuaram 

a prisão e apreensão, sendo que fizeram a constatação da troca das 

placas dos veículos que não condiziam com os dados originais (CD/ROM – 

fl. 242).

Por sua vez, a vítima Remi Hauweter, ouvido em juízo, disse que sentiu 

falta do caminhão e pediu para ver a localização pelo rastreador, sendo 

que o sinal havia desaparecido. Em seguida, contatou a seguradora para 

encontrar o caminhão, sendo localizado na zona rural de Diamantino/MT. 

Disse que o motorista Jânio Marcos Alves ligou informando o roubo e, na 

sequência, foi até a cidade de Diamantino/MT e acionou a Polícia Militar. 

Também afirmou que presenciou o momento em que os acusados foram 

presos (CD/ROM – fl. 280).

A testemunha Adão Noel Mazetto narrou em juízo que o acusado Paulino 

João da Costa trabalhou na penúltima semana de setembro de 2013 no 

seu sítio. Disse que no dia 22 de setembro efetuou o pagamento ao 

acusado e deixou o mesmo na rodoviária de Várzea Grande/MT (CD/ROM 

– fl. 369).

Ao ser ouvido em juízo a testemunha Paulo Alexandre de Oliveira Silva 

disse que o acusado José Joaquim Givago dos Santos prestou serviço de 

mecânica na cidade de Poconé/MT em um sábado (CD/ROM – fl. 369).

Em juízo a testemunha Wilker Borges Felix disse que o acusado José 

Joaquim Givago dos Santos é mecânico e trabalha na empresa Real 

Diesel. Narrou que no dia 21 de setembro de 2013 o acusado prestou 

serviço mecânico para o Paulo, sendo que no dia 22 o mesmo recebeu 

uma ligação e foi prestar serviço mecânico em Diamantino/MT (CD/ROM – 

fl. 369).

O acusado José Joaquim Givago dos Santos, qualificado e interrogado em 

juízo, disse que no domingo do dia 22 de setembro de 2013 recebeu uma 

ligação telefônica do acusado Gentil Elias de Souza. Narrou que esse 

acusado afirmou a existência de um caminhão quebrado. Disse que ao 

chegar em Jangada/MT encontrou o acusado Paulino João da Costa e 

pediu para lhe acompanhar até a cidade de Diamantino/MT. Afirmou que ao 

chegar na entrada da cidade de Diamantino/MT, próximo a um posto de 

combustível, encontraram o acusado Gentil Elias de Souza e, em seguida, 

foram até o caminhão. Nesse momento, disse que o problema era o filtro, 

sendo que se deslocaram para a cidade quando o acusado Gentil Elias de 

Souza disse que tinha dois pneus furados que precisavam de remendo. 

Na sequência, estavam na estrada quando a viatura policial mandou parar 

e foram presos pelos policiais militares dizendo que o caminhão era 

roubado (CD/ROM – fl. 454).

Ao ser qualificado e interrogado em juízo o acusado Paulino João da Costa 

narrou que conhecia o acusado José Joaquim Givago dos Santos quando 

fez um serviço braçal em uma oficina em Várzea Grande/MT. Disse que no 

dia 22 de setembro de 2013 estava na cidade Jangada/MT quando 

encontrou o acusado José Joaquim Givago dos Santos que lhe chamou 

para irem até a cidade de Diamantino/MT prestar socorro em um caminhão. 

Também disse que encontraram o acusado Gentil Elias de Souza no local 

onde estava o caminhão. Em seguida, se deslocaram na caminhonete, 

momento em que os policiais chegaram (CD/ROM – fl. 454).

O acusado Gentil Elias de Souza, qualificado e interrogado em juízo, disse 

que no dia dos fatos ficou sem diesel e ligou para o acusado José Joaquim 

Givago dos Santos. Disse que estava levando o caminhão para o antigo 

Posto Zulu, sendo que iria deixá-lo nesse posto e uma pessoa pagaria o 

valor de R$ 1.000,00 por este serviço. Afirmou que no dia 22 de setembro 

de 2013 encontrou os acusados José e Paulino, bem como desconfiou 

que o caminhão estava bloqueado, mas não sabia que era produto de 

furto. Também disse que não empreendeu fuga do local (CD/ROM – fl. 

454).

Em que pese os depoimentos dos acusados em juízo constato que eles 

não apresentaram nenhum elemento de prova visando afastar os fatos 

narrados na peça acusatória.

Nesse aspecto, José Joaquim Givago dos Santos disse que encontrou 

com o acusado Gentil Elias de Souza na entrada da cidade de 

Diamantino/MT, próximo a um posto de combustível. Entretanto, o acusado 

Paulino João da Costa disse que encontrou o acusado Gentil Elias de 

Souza distante desse posto, aproximadamente 08 à 10 quilômetros. Aliado 

a isso, o acusado Gentil Elias de Souza estava com relógio da vítima Jânio 

Marcos Alves.

 Por sua vez, constatam-se as seguintes contradições:

(i) o acusado Gentil Elias de Souza alegou ter efetuado ligação telefônica 

para o telefone da oficina Real Diesel e falou com o acusado José Joaquim 

Givago dos Santos entre 10 e 10 horas e 30 minutos para ir prestar 

serviço no caminhão. O acusado José Joaquim Givago dos Santos narrou 

que recebeu essa ligação quando estava saindo de sua residência às 07 

horas da manhã do dia 22.9.2013;

(ii) o acusado Gentil Elias de Souza disse que o pneu furado era o estepe, 

porém o acusado Paulino João da Costa relatou que o pneu furado estava 

rodando no caminhão;

(iii) o acusado Gentil Elias de Souza narrou que contratou o acusado José 

Joaquim Givago dos Santos para levar óleo diesel para o caminhão, sendo 

que outro serviço prestado foi a retirada dos pneus estepe do caminhão. 

O acusado José Joaquim Givago dos Santos relatou que o acusado Gentil 

Elias de Souza tinha informado que o caminhão não funcionava, bem como 
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verificou o tanque de combustível após tentar funcionar o caminhão;

(iv) o acusado José Joaquim Givago dos Santos ao responder sobre o 

óleo diesel que estava na caminhonete disse que seria para outro serviço.

Diante do contexto fático probatório constata-se que o crime de 

receptação restou comprovado, em que pese a negativa de autoria. Essa 

negativa não merece credibilidade, pois as circunstâncias do caso, em 

que foram encontrados junto ao caminhão e tentaram empreender fuga do 

local quando visualizara a viatura da Polícia Militar, indica a procedência da 

denúncia.

Nesse sentido, as jurisprudências:

Apresentando-se a negativa de autoria completamente isolada e destoante 

das demais provas produzidas na instrução criminal, a condenação do 

acusado pelo crime de receptação é medida que se impõe. Na receptação, 

a posse injustificada da res furtiva faz, por si só, presumir a autoria, 

cabendo ao possuidor demonstrar havê-la recebido por modo lícito (TJ/MT 

– 2ª CCRIM – Ap. n. 56917/2011 – Des. Rel. Alberto Ferreira de Souza - 

DJ: 30.11.2012)

Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a 

palavra da vítima, ajustada ao contexto probatório, prevalece sobre a 

negativa do agente. - A posse injustificada da res furtiva gera a 

presunção de autoria, invertendo-se o ônus probatório, incumbindo ao 

agente demonstrar a licitude da aquisição do bem. - Evidenciado que o 

delito foi praticado contra vítimas distintas, havendo a lesão ao patrimônio 

de ambas, fica caracterizado mais de um crime praticado em concurso 

formal. Não caracteriza a continuidade delitiva se a maneira de execução 

é diversa, uma vez que é necessária a constatação de homogeneidade 

entre os delitos de tal sorte que as circunstâncias objetivas presentes na 

prática do primeiro crime se repitam, de forma a tornar mais fácil a prática 

do segundo e assim sucessivamente. V.V. - Ainda que atingidos 

patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em 

crime único de roubo, se a ação do acusado foi direcionada apenas à 

subtração do veículo, no qual estavam os bens de vítimas distintas (TJMG 

- Apelação Criminal 1.0024.10.096430-3/001, Rel. Des. Furtado de 

Mendonça, Sextaª Câmara Criminal, publicação em 11/03/2016).

Nesse aspecto, observo que inexiste elemento mínimo para acolhimento do 

pleito absolutório fundado em negativa de materialidade, autoria e ausência 

de provas, uma vez que divergem do conjunto probatório produzido nos 

autos. Em síntese, as provas contidas no presente feito geram a certeza 

absoluta da responsabilidade dos acusados.

 Evidentemente, restou comprovado que os acusados estavam com 

veículos Trator Iveco Fiat E mod 45E7T, placa MDM0049, ano/modelo 

2003/2004 e semirreboque Randon SR CA, placa MGA0621, carregado de 

31.700 kg de sementes de soja pertencentes a vítima Remi Hauweter, além 

de diversos objetos pessoais da vítima Jânio Marcos Alves.

-- Do crime previsto no artigo 311 do Código Penal:

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de 

apreensão (fl. 28), autos de entrega (fls. 29 e 49), auto de constatação 

(fls. 30/37), boletins de ocorrências (fls. 38/41), auto de apreensão (fl. 

28), termo de reconhecimento de objeto (fl. 51) e auto de avaliação (fl. 67).

Em que pese a negativa de autoria, constato que os policiais militares 

afirmaram que os veículos estavam com as placas adulteradas, sendo que 

as originais foram encontradas próximo ao local do fato.

Esses depoimentos não podem ser desconsiderados/desacreditados por 

conta da condição funcional, ao contrário revestem-se de veracidade, 

ainda mais quando não desconstruído por outro elemento probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação 

da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio 

probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório (STJ, 5.ª Turma, HC 

55021/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 03.08.2006; in DJU de 

04.09.2006, p. 306.)

 Aliado a isso, a prova documental acostada nos autos (auto de 

constatação) confirma a adulteração das placas dos veículos subtraídos.

Dessa narrativa se conclui que os acusados em 22 de setembro de 2013 

adulteraram as placas dos veículos Trator Iveco Fiat E mod 45E7T, placa 

MDM0049, ano/modelo 2003/2004 e semirreboque Randon SR CA, placa 

MGA0621, carregado de 31.700 kg de sementes de soja, visando dificultar 

a identificação dos veículos subtraídos da vítima Remi Hauweter.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Gentil 

Elias de Souza (brasileiro, separado, chapeiro, portador da Carteira de 

Identificação RG n. 10927166 SJ/MT, inscrito no CPF n. 229.363.001-34, 

nascido aos 16.6.1960 em Galileia/MG, filho de Jovelino Elias de Souza e 

Maria da Cruz Souza, residente e domiciliado na Avenida Marta Martins – 

Rua Cuiabá, s/n, Várzea Grande/MT), José Joaquim Givago dos Santos 

(brasileiro, casado, mecânico, portador da Carteira de Identificação RG n. 

5099688 SPTC/GO, inscrito no CPF n. 734.842.701-44, nascido aos 

22.1.1990 em Várzea Grande/MT, filho de Marli de Fátima Santos, 

residente e domiciliado na Rua Aldaberto Santos, Quadra 28, Lote 05 – 

próximo ao Pronto Socorro, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT) e 

Paulino João da Costa (brasileiro, separado, portador da Carteira de 

Identificação RG n. 1096536-0 SSP/MT, inscrito no CPF n. 843.661.331-72, 

nascido aos 22.6.1969 em Jangada/MT, filho de Romana Maria da Costa, 

residente e domiciliado no Sítio Parcadas – zona rural de Jangada/MT) 

como incursos nos artigos 180 (por duas vezes) e 311 (por duas vezes) 

do Código Penal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal passo a dosimetria da pena.

 -- Gentil Elias de Souza:

--- Primeira fase:

A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade 

se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser elemento do 

conceito tripartido. Em um segundo momento a culpabilidade é vista no 

sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do 

ato. No caso, inexiste elemento capaz de influenciar na culpabilidade.

No que se refere aos antecedentes observo que o acusado possui 

condenação transitada em julgado por fato anterior, porém com trânsito em 

julgado posterior. Essa condenação é válida para fins de maus 

antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao 

comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na 

prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para 

analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o 

acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de 

alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, 

não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas” . Inexiste motivo para a prática do crime.

As circunstâncias e consequências são as normais para o tipo. Não há 

comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente os maus 

antecedentes, reputo como necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção dos crimes a fixação da pena-base em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano e 06 meses 

de reclusão e 20 dias multa;

(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa.

Nesse ponto, registro que as penas no concurso de crimes devem ser 

aplicadas isoladamente, sendo certo que “tal raciocínio faz-se mister 

porque o próprio Código Penal determina no art. 119 que, ‘no caso de 

concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada crime 

isoladamente’, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo da 

prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes, 

devendo-se conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas 

em seu ato decisório e que correspondem a cada uma das infrações 

praticadas isoladamente” .

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância atenuante e/ou agravante.

--- Terceira fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em decorrência do exposto fixo as penas definitivas em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano e 06 meses 

de reclusão e 20 dias multa;
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(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa.

Em decorrência do concurso material a pena final será de 10 anos de 

reclusão e 80 dias multa. Em decorrência do escasso recurso financeiro 

do acusado fixo o valor de cada dia multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato.

-- José Joaquim Givago dos Santos:

--- Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e 

consequências.

Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção dos crimes a fixação da 

pena-base em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano de reclusão 

e 10 dias multa;

(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano de 

reclusão e 10 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos de 

reclusão e 10 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos de 

reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância agravante e/ou atenuante.

--- Terceira fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em decorrência do exposto fixo as penas definitivas em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano de reclusão 

e 10 dias multa;

(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano de 

reclusão e 10 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos de 

reclusão e 10 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos de 

reclusão e 10 dias multa.

Em decorrência do concurso material a pena final será de 08 anos de 

reclusão e 40 dias multa. Levando em conta a situação financeira do 

acusado fixo o seu valor em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do 

fato.

-- Paulino João da Costa:

--- Primeira fase:

Inexistem elementos para avaliar a culpabilidade.

No que se refere aos antecedentes observo que o acusado ostenta 

executivo de pena (execução penal n. 14454-06.2013.811.0015 – Terceira 

Vara Criminal da comarca de Sinop/MT).

 O Superior Tribunal de Justiça entende que “configuram-se os maus 

antecedentes se, na data da sentença, o réu possuía condenação 

definitiva por delito anterior. A exigência de que o trânsito em julgado 

preceda o cometimento do crime atual é para a caracterização da 

reincidência” (AgRg no REsp 1412135/MG Agravo Regimental no Recurso 

Especial 2013/0351578-3 – Ministra Maria Thereza De Assis Moura – 

Sexta Turma – j. 7.10.2014).

Também inexistem elementos para avaliar a conduta social, a 

personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as 

consequências. Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente os maus 

antecedentes, reputo como necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção dos crimes a fixação da pena-base em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano e 06 meses 

de reclusão e 20 dias multa;

(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância agravante e/ou atenuante.

--- Terceira fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em decorrência do exposto fixo as penas definitivas em:

(i) artigo 180 do Código Penal – vítima Remi Hauweter: 01 ano e 06 meses 

de reclusão e 20 dias multa;

(ii) artigo 180 do Código Penal – vítima Jânio Marcos Alves: 01 ano e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iii) artigo 311 do Código Penal – veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa;

(iv) artigo 311 do Código Penal – semirreboque Randon: 03 anos e 06 

meses de reclusão e 20 dias multa.

Em decorrência do concurso material a pena final será de 10 anos de 

reclusão e 80 dias multa. Considerando a situação financeira do acusado 

fixo o seu valor em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime de cumprimento:

Os acusados Gentil Elias de Souza e Paulino João da Costa devem cumprir 

a pena no regime fechado, conforme prevê o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código 

Penal. O acusado José Joaquim Givago dos Santos deve cumprir sua 

pena no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do 

Código Penal.

- Recurso em liberdade:

Considerando que os acusados responderam ao processo em liberdade e 

ausente alguma situação fática e/ou jurídica descrita no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, os mesmos podem aguardar o julgamento do 

eventual recurso de apelação em liberdade.

- Disposições finais:

Em decorrência dos escassos recursos financeiros deixo de condenar os 

acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada esta sentença em julgado:

(i) expeça-se guia definitiva de execução de pena;

(ii) oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia de Polícia 

Diamantino/MT e Tribunal Regional Eleitoral/MT.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 12 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97878 Nr: 542-98.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Maria da Cruz, Dinalva Ferreira de Moraes, 

Edilseu Basílio de Almeida, João Alves da Costa Filho, Elenize Adriana de 

Queiroz Ribeiro, Eliane da Silva Santos, Seila Borges dos Santos, Maria 

Rosa Lima, Mauriza Aparecida de Morais, Josias Dantas Roteias, Ruth 

Rodrigues dos Santos Silva, Jucineia Alquina de Lima, Nelice Mariana da 

Costa, Rosevel Moraes Silva, Waldelene da Costa Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 542-98.2015.811.0005.

I – Indefiro o pedido de fls. 275/278, uma vez que a modificação na 

remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por meio de lei nos 

termos do art. 99, da Lei Orgânica Municipal.

II – Intimem-se o procurador dos requerentes para impugnar a 

contestação.

Diamantino/MT, 17 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 907-60.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Em decorrência do pagamento julgo extinta a execução, conforme preve 

o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se, se for o 

caso, o respectivo alvará.

II. Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122549 Nr: 4375-56.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4375-56.2017.811.0005.

I – Oficie-se a Politec solicitando urgência na conclusão do laudo de 

constatação definitivo da droga, uma vez que se trata de réu preso e a 

instrução já se encerrou.

II – Após, vista para memoriais finais.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 16 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, da data 

designada para o acusado comparecer no Fórum da Capital, na sala de 

manutenção para troca do equipamento, sendo: 28 de março de 2018, 

conforme ofícios de fls. 545/546.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30510 Nr: 1498-32.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Maria Silva Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421-MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimo o patrono da parte Ré, Dr. Elizio Lemes de Fiqueiredo e Drª 

Crislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, para que apresentem as 

Razões de Apelação dos Recursos , no prazo de 08(oito) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80158 Nr: 2548-54.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aude Sergio Aude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Ana Carolina Scaraçati - 

OAB:11166/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Pedro Sylvio Sano 

Litvay - OAB:7042/MT

 Autos n. 2548-54.2010.8.11.0005.

I. Em análise dos autos, constato que a pena a ser aplicada, no mínimo 

legal, estará prescrita.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Aude Sérgio Aude, ante a 

prescrição, conforme prevê o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42162 Nr: 2963-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Em decorrência do pagamento julgo extinta a execução, conforme preve 

o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se, se for o 

caso, o respectivo alvará.

II. Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111184 Nr: 3281-10.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alberto Biasuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Higino da Silva 

Júnior - OAB:4045

 I. Em decorrência do pagamento julgo extinta a execução, conforme preve 

o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se, se for o 

caso, o respectivo alvará.

II. Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 3079-14.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Renato de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Autos n. 3079-14.2008.811.0005.

I- Dê-se vista ao Executado.

Diamantino/MT, 05 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 1125-25.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Antonio Augusto Pires 

Junior, Inlogs Administração de Bens S/A, Pedro Luiz Lotti, Luiz Gustavo 
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Figueiredo Pereira da Silva, Almir Martins Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Gomes do 

Amaral - OAB:44860/PR

 Autos n. 1125-25.2011.811.0005

I- Cumpra a r. decisão de fls. 714/715.

II- Int.

Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direit

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 4908 Nr: 137-92.1997.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, João Virgílio do Nascimento Sobrinho - 

OAB:MT 3112, Luiza Farias Correa da Costa - OAB:2199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615 - MT, Roseni 

Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 Autos n. 137-92.1997.811.0005.

I- Em decorrência de certidão de fl. 112 determino a suspensão da 

execução e remessa dos autos ao arquivo provisório.

II- Int.

Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-38.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010461-38.2016.8.11.0005 REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para 

que se manifeste quanto ao pagamento voluntário realizado pela parte 

executada, requerendo o que dê direito em 05 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-97.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010190-97.2014.8.11.0005 REQUERENTE: NILO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Expeça-se alvará de levantamento 

em favor da parte exequente quanto aos valores constantes do 

comprovante de depósito de id. 10826132, e libere-se os valores 

excedentes constantes do comprovante de depósito de id. 11093887 à 

executada, mediante alvará de levantamento. Cumpra-se. Diamantino, 15 

de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-57.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010365-57.2015.8.11.0005 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO MACHADO REQUERIDO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. 

1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - 

Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014330-14.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGELA SIMONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8014330-14.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: SOLANGELA SIMONINI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013596-63.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8013596-63.2013.8.11.0005 
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REQUERENTE: AUGUSTA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-38.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010364-38.2016.8.11.0005 

REQUERENTE: OSVALDO ALVES DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-61.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012307-61.2014.8.11.0005 REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão anterior. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000240-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 08hs40min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do 

requerente acerca do doc. ID 12270234

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000047-66.2017.8.11.0005 REQUERENTE: KELLY FERNANDA DE 

CARVALHO OURIVES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino,15 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010300-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: TAINARA ALMEIDA KISZEGI 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino,15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-95.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORI MARIA GOI KORB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA RIZZI OAB - RS0055226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DECISÃO Numero do Processo: 8010604-95.2014.8.11.0005 

REQUERENTE: LORI MARIA GOI KORB REQUERIDO: VIACAO OURO E 
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PRATA SA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000347-28.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: 

SUZANA BARBOSA DA SILVA EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000432-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000432-14.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: 

ANTONIO BENEDITO MARQUES EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-12.2018.8.11.0005 REQUERENTE: GERALDO SENA LIMA JUNIOR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme id. 11709300, somente resta 

HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", 

da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ERICA ANDRADE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000019-64.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ERICA ANDRADE BORGES, 

HELITON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da 

demanda, conforme id. 11953863, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001618-72.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JAKSON DO NASCIMENTO 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na 

audiência de conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

__________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001626-49.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUCILENE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na audiência de conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000005-80.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

MARANHAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante não compareceu na audiência de conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001628-19.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUCILENE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 
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compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

15 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

__________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIMAR SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001622-12.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEUDIMAR SANTOS VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência de 

conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ULLAS ANTONIO MARINHO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001562-39.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ULLAS ANTONIO MARINHO 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de necessidade 

de perícia grafotécnica suscitada pela ré, vez que os elementos de prova 

coligidos aos autos são suficientes para uma decisão segura sobre a 

causa sendo desnecessária a prova pericial. No que tange ao interesse 

de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] leciona que ter ou não ter razão o 

requerente em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, 

nos seguintes termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o 

direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, 

porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O 

juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se 

vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido 

de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional por uma pretensão resistida pela ré e, além disso, é 

possível a obtenção de melhora em sua situação anterior ao processo. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos (id. 10889018, p. 9). Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através da juntada de termo de confissão e renegociação de dívida 

devidamente assinado pelo autor (id. 11921721), sendo que o valor e data 

da 2ª parcela que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito coincide 

com o objeto da renegociação de débito feita pelo autor em 24.02.2016 

com o Banco requerido, cujo pagamento total só se efetivaria com o 

adimplemento de 6 parcelas. Ainda, a alegação de exercício regular do 

direito de inscrever o autor nos órgãos de proteção ao crédito é 

corroborada com a apresentação do cadastro do autor, que possuía conta 

na Agência 1586-5 e Conta Corrente nº. 512643 na localidade de 

Diamantino, Cidade na qual reside. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesta linha, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual 

Civil – Volume Único. 8 ed. Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001250-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DARIANE DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 
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do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a impugnação ao valor da causa formulada pela ré, vez que se a 

parte autora optou pelo procedimento sumaríssimo, tal situação importou 

em renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na 

forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este 

Juizado para apreciar o feito. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial por ausência de juntada de comprovante de residência 

válido, eis que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado e, ainda, o próprio extrato do 

Serasa/SPC aponta que a autora reside efetivamente no endereço 

declinado na petição inicial. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato celebrado entre as partes, extratos de 

consumo do plano de telefonia contratado no telefone nº. (65) 99959-5392 

e através da juntada prints do sistema interno que denotam o pagamento 

de 17 faturas pela autora durante a vigência do contrato, afastando, 

assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do nome da 

autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 82,87 (oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 82,87 (oitenta e dois reais e 

oitenta e sete centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. 

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. Diamantino/MT, em 15 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 15 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001565-91.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela antecipatória c/c indenização por dano moral, 

interposta pela autora em face da ré, sustentando, em síntese, que a 

reclamada inseriu o nome da parte autora no rol de inadimplentes 

indevidamente. Em contestação, a reclamada suscitou a ocorrência de 

prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição se deve por dívida 

inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Rejeito, por fim, a preliminar de 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, eis que 

a extrato apresentado foi extraído de site de consulta oficial conveniado 

ao SPC e, ainda, pelo fato de a própria ré ter meios de impugnar tal 

documento, já que poderia apresentar o histórico de negativação 

indicando as datas de inclusão e exclusão do nome do autor do 

SPC/SERASA já que o banco afirmou que a parte autora teria feito acordo 

para pagamento da dívida em 17.01.2018 (id. 11904688, p.5). Afastadas 

as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Da análise dos autos verifico que a 

requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da 

inscrição do CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito pois não 

trouxe qualquer prova que indicasse a existência de relação jurídica entre 

as partes ou de inadimplemento do autor por alguma obrigação 

regularmente constituída com a ré. Apesar de alegar o banco requerido 

que o autor teria quitado o débito objeto da ação somente em 17.01.2018, 

não apresentou qualquer documento a comprovar a existência de tal fato 

ou da relação jurídica existente entre as partes. Em resumo: a requerida 

não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a regularidade da 

anotação negativa, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão da parte 

reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar o 

inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve 

débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor R$ 111,24 (cento e onze reais e vinte e quatro centavos) 

é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a 

medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da 

reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos 

desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral 

experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF da parte autora no cadastro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 85 de 585



proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e 

quarenta reais). Por fim, ressalte-se não ser o caso de aplicação da 

Súmula nº. 385 do STJ, vez que a negativação ora debatida possui data 

anterior em relação as demais negativações mencionadas pela instituição 

financeira, de forma que não cabe a aplicação do entendimento 

jurisprudencial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos no valor de R$ 111,24 (cento e onze reais e vinte e 

quatro centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais)a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. Jéssica Flávia São 

P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a . 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001593-59.2017.8.11.0005 REQUERENTE: NYLCEIA CRISTIANE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Ainda, registro que a inversão do ônus da 

prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

Pois bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Narra a autora, em síntese, que não adquiriu 

produtos e não contratou os serviços da empresa reclamada, não 

possuindo com esta qualquer relação jurídica, mas que ainda assim a ré 

inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por 

uma dívida no valor de R$ 432,16. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais ante a suposta 

inscrição indevida. Por outro lado, o banco reclamado sustenta que as 

cobranças são legais e devidas, uma vez que a parte autora aderiu cartão 

de crédito, bem como fez uso dos mesmos, requerendo a total 

improcedência da ação. Pontue-se que não é o caso de aplicação da 

Súmula 385 do STJ, vez que nenhuma das pendências financeiras citadas 

são posteriores à então debatida, considerando-se a data da inclusão do 

débito, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. Passo a análise do mérito. Ao contrário do alegado pela 

autora, os documentos juntados na contestação indicam que a reclamante 

contratou serviços de cartão de crédito junto à requerida, uma vez que o 

endereço para envio das faturas de cartão de crédito guarda identidade 

com a Cidade que reside a autora. Ademais, o débito tem como data de 

vencimento o dia 10.01.2013, período que a autora ainda fazia uso dos 

cartões, sendo que o cartão foi utilizado até novembro do ano de 2013, 

logo, o débito inscrito no SPC/SERASA guarda conexão com a época que 

a promovente era correntista perante o banco requerido. Além disso, 

verifico também que além da parte autora ter contratado o cartão de 

crédito, também fez uso deles nos comércios locais, nas cidades de 

Diamantino e Alto Paraguai, conforme se infere das faturas juntadas pela 

ré, situação que somada à ausência de demonstração de pagamento da 

fatura inscrita no SPC/SERASA, afasta a existência de fraude no uso do 

crédito pessoal. Assim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 15 de março de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011531-32.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA JOSE FERREIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. 1 – Verifica-se que 

a contadora juntou cálculo atualizado do saldo remanescente, e após 

intimidado para pagamento do débito remanescente a parte executada 

trouxe aos autos o comprovante do depósito. 2 – Assim, libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 3 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 4 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 5 – P.I.C. Diamantino, 15 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000128-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REJANES DELI ZEN VISNIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERNANDO VISNIESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000128-79.2018.8.11.0037 REQUERENTE: REJANES DELI ZEN VISNIESKI 

REQUERIDO: CESAR FERNANDO VISNIESKI Vistos etc. Trata-se de Ação 
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de Divórcio Litigioso c/c Pedido Liminar ajuizada por Rejanes Deli Zen 

Visnieski em desfavor de César Fernando Visnieski, ambos qualificados 

nos autos. Pleiteia, em síntese, a decretação do divórcio, voltando a utilizar 

o nome de solteira e a partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento. Requer, liminarmente, seja o requerido compelido a apresentar 

em juízo prova documental da movimentação financeira (ativo e passivo) 

da empresa comum do casal, inventário das mercadorias, notas fiscais de 

aquisição, relação demonstrativa do mobiliário da loja e do maquinário da 

oficina, além do bloqueio de venda e/ou transferência de 50% da 

mercadoria, o que equivale ao montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil 

reais). Postula, outrossim, em caráter liminar, a perícia judicial do comércio, 

para apuração dos produtos existentes em expositores, balcões e cofres, 

bem como a apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa 

jurídica e a expedição de ofício à Fazenda Pública Estadual (SEFAZ), 

Receita Federal e demais órgãos competentes sobre a atividade do 

requerido. É o relato dos fatos. Decido. De início, recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos do Código de Processo Civil. Para a concessão do pedido de 

liminar, como postulado pela parte autora, é necessário preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inobstante as 

alegações e documentos colacionados à exordial postulatória pela 

requerente, bem como a provável existência de risco ao resultado útil do 

processo, verifico, após perfunctória análise dos autos, a inexistência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, pois 

sequer comprovou a existência da empresa em questão. No tocante ao 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também não 

restou demonstrado, ainda que precariamente, nos autos. Vale ressaltar, 

que a autora informa estar separada de fato do requerido há mais de dois 

anos, o que corrobora para a ausência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Desta forma, indefiro, por ora, os pedidos de 

liminar formulados na inicial, até que melhor se esclareçam os fatos e a 

autora comprove suas alegações. Por conseguinte, para melhor dirimir a 

questão e a fim de ouvir o requerido, bem como oportunizar às partes a 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, 

às 16h30min. Compulsando atentamente os autos, verifico que a parte 

autora deixou de juntar à petição inicial seus documentos pessoais e a 

declaração de hipossuficiência a embasar seu pedido de justiça gratuita. 

Assim, intime-se a parte autora para que junte referidos documentos aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Intimem-se as partes. Cite-se o requerido, nos termos legais. Cumpra-se, 

servindo cópia da presente como Mandado de Citação/Intimação. 

Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111026 Nr: 1375-25.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar nos autos acerca da cota do 

Ministério Público de fl. 10 no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148326 Nr: 3611-42.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a impulsionar o feito requerendo o que de direito no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 183274 Nr: 11659-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 183274.

Vistos etc.

Intime-se a autora novamente, para que, no prazo de 10 dias, informe por 

qual rito deseja seguir a execução, isto é, se pelo rito de entregar coisa 

certa ou pagar quantia certa. Bem como, para que junte cálculo atualizado 

e individualizado, tendo em vista o acordo homologado pelo juízo, que 

estabelece R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a autora e R$ 600,00 

(seiscentos reais) para o infante a título de alimentos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2017.

Eviner Valério

Juíz de Direito em Substituição

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005711-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004235-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 
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2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELIA CARDOSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004560-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004901-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004891-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 15 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005203-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para apresentar impugnação a contestação 

juntada nos autos, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001067-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIS ZULIAN (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ANTONIO CERESA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

C E R T I D Ã O O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação contida retro, designa-se a audiência de conciliação para 

o dia 06 de junho de 2018, às 13h00 min, na sala de conciliação do Edifício 

do Fórum desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001286-72.2018.8.11.0037 AUTOR: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NERES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001288-42.2018.8.11.0037 AUTOR: ADÃO NERES DA CUNHA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 
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ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001292-79.2018.8.11.0037 AUTOR: FABIO JUNIO ALVES SANTANA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 
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vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38331 Nr: 870-44.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSÉ DOIMO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 870-44.2006.811.0037 (Código 38331)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Primavera Diesel Ltda

Executado: Adalberto José Doimo Junior

Vistos em correição permanente.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Primavera Diesel Ltda 

em face de Adalberto José Doimo Junior, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante petição 

inclusa (fls. 272).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primaverado do Leste (MT), 06 de março de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158083 Nr: 8146-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145045 Nr: 2073-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Requerente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 8493-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Requerente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001282-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Primavera do 

Leste - MT, 16 de março de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1001282-35.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Urgente: Não. AUTOR: WANDER 

SOUSA BISPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7.707, Duque de 

Caxias, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo acima identificado, tem 

por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

responder, caso queira, a ação. E ainda, Intimação da decisão que 

determinou a realização de prova pericial médica, devendo realizar o 

pagamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como do prazo de 15 (quinze) dias para: I - arguir impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (art. 

335 do CPC) e será contado a partir da audiência de conciliação a ser 

designada após a perícia, caso nela não haja acordo. Atenciosamente, 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112609 Nr: 2953-23.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OSVALDO ESPINOLA JUNIOR - OAB:45782/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE MENDONÇA DE 

CARVALHO - OAB:176.724-RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 91 de 585



- OAB:128341

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o REQUERENTE para 

retirar carta de sentença no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160813 Nr: 763-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, MARCELO SALVI - OAB:40989, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3770

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por João Oliveira de Lima 

contra Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

Intimado, o requerido efetuou o pagamento do débito (p.207/210).

O exequente concorda com o valor do pagamento do débito e pugna pela 

extinção do processo e a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (p.212).

 É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante a informação do requerente de 

recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Determina-se a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados em favor do exequente, observando os dados bancários de 

p.212.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, 

dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4124-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, GILSON SANTONI FILHO - OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124892 Nr: 7461-75.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA SANTOS OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS 

SILVA, LUZIA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A EMPRÉSTIMO (BMG FÁCIL), 

ANDERSON H. S. MARTINS, CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA, 

TEC INFORMÁTICA - VENDAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO AZEM CAMARGO - 

OAB:6.043-E/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163978 Nr: 2213-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:66.013/RS, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, JEFERSON 

ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o depósito realizado não é o correto para o cumprimento do 

mandado de intimação, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar a averbação da 

penhora, bem como comprovar o depósito da diligência, para expedição de 

mandado de intimação do executado, eventual cônjuge, credor hipotecário 

e coproprietários, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 3829-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, FERDINANDO MELILLO - OAB:42.164-SP, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174770 Nr: 7822-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150464 Nr: 4608-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 392/395, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 92 de 585



 Cod. Proc.: 65688 Nr: 5485-72.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PLÍNIO MARTINY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado(autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150872 Nr: 4785-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AUGUSTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158111 Nr: 8167-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO MESSIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação ao pedido do requerente de restrição judicial do veiculo, 

verifica-se que este já foi realizado a p.28/29.

Assim, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153868 Nr: 6186-23.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Garibaldi de Carvalho, ODETE FATIMA DE 

CARVALHO BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Visto,

Defere-se o pedido de p.89, item A, diante do descumprimento da decisão 

de p. 61/62, devendo o requerido apresentar o contrato solicitado, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no prazo de 

15 (quinze) dias.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 24/05/2018, às 15h30min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102029 Nr: 1448-31.2011.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL, TRESCINCO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Visto,

 Em relação aos pedidos de p.119/124 no que tange a impugnação do 

perito, intime-se as partes autora e o segundo requerido para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 9º e 

10 do Código de Processo Civil. Após, intime-se o perito, devendo este 

manifestar ainda sobre o pedido de redução dos honorários, no mesmo 

prazo.

No que tange ao pagamento, mantem-se a decisão de p.111, devendo os 

honorários ser rateados pelas partes requeridas.

Após, concluso para análise.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123692 Nr: 6256-11.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulado por Adelar Radin em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento em favor da autora da 

quantia de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), que deverá 

ser corrigida monetariamente, desde a data da propositura da ação, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. E 

reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais.Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima, condena-se 

o requerido ao pagamento de custas e taxas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 124248 Nr: 6818-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEILA MELANIA MICHELINI DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do 

CPC.Custas e taxas pagas (p.203/204).Condena-se a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios, que se fixa em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149244 Nr: 3979-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CARLA DO PRATO CAMPOS - OAB:156844 SP, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p. 87/88, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 2835-96.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APPELT & APPELT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERILON BRASIL SERIGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, ANTONIO PLÍNIO DE BARROS ARAÚJO - OAB:2.459 MT, 

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461, MARCIA MITIE 

OSHIKAWA - OAB:3.273-e

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.413/414.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou parcialmente frutífera, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 198952 Nr: 8087-55.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA, JORGE 

HIROSHI YOSHIDA, APARECIDA AKIKO KAWAHARA YOSHIDA, NILTON 

CEZAR SEIDI YOSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR PIANA PEREIRA, EDGAR CARVALHO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:MT/ 14.032, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 7693-63.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE, com 

fulcro no art. 487, I, CPC/15.Sucumbente, condena-se a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do 

Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de 

tramitação da demanda, restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a 

égide da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil). Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 5094-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5331 Nr: 217-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDOMAR BUDKE & CIA. LTDA-ME, ISMAEL 

DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197662 Nr: 7615-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:GO 23.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

MARTINS NETO - OAB:GO 2170

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8017-14.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MA 11.707-A, Willian Ruiz da Silva - OAB:18157/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Taxas e custas judiciarias pagas (p.26/28). Deixa-se de 

condenar em honorários, uma vez que não se formou contraditório.Após o 

trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se baixa 

dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141715 Nr: 551-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GALBIERI CABRAL, ROGÉRIO DO 

CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111932 Nr: 2388-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197766 Nr: 7660-58.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante de pagamento de título não é suficiente para 

confirmação do pagamento da diligência, deste modo, intimo a parte autora 

para juntar aos autos a Guia de pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2680 Nr: 1262-28.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Damo, JOVANI ALBERTO DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.325.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou infrutífera, conforme 

documento anexo.

 Em relação ao pedido do exequente de que os executados acompanhem 

o oficial de justiça para avaliação do bem, verifica-se que o exequente 

apesar de intimado não efetuou o pagamento da diligencia do oficial de 

justiça para realização da avaliação, conforme certidão de p.323.

Assim, intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligencia do 

oficial de justiça para realização da avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando que o exequente requereu audiência de conciliação e de 

acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 16h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

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

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 1846-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:35080/PR, JEAN CARLOS STORER - OAB:, LUIS FERNANDO 

BIAGGI JUNIOR - OAB:23324/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18944 Nr: 476-76.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Von Heimburg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Visto,

Inicialmente, conforme o acordo realizado a p.459 certifique-se o transito 

em julgado.

Considerando o pedido do executado de p.464/466, em relação aos 

valores depositados nos autos, conforme documento anexo. Intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135267 Nr: 6986-85.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ERONILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 6468-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARCINO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121210 Nr: 3707-28.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação da inventariante, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171227 Nr: 5810-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA MARTINI NOGUEIRA, HONOFRE 

NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.41/42

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou parcialmente frutífera, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62125 Nr: 1020-20.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍRIA BENTO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA DIAS PRADO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, VALDIR CUSTÓDIO 

MEDRADO - OAB:

 Torno sem efeito a certidão de fls. 289. Assim, antes da expedição de 

nova carta precatória para realização da perícia, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para manifestar 

obre o pedido de fls. 277 e v, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6480 Nr: 196-47.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DARCI DAMO, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:3777

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2694-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18898 Nr: 774-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:MT 5.033, LUCIANA SERAFIM 

DA S. OLIVEIRA - OAB:4961/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CESAR SILVA MORAES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 16942 Nr: 2040-27.2001.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CARMO DE 

MORAES - OAB:12061/GO, ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCOS HERINGER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 2110-15.1999.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCOS HERINGER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149848 Nr: 4318-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO VINICIUS EMIDIO CESAR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167224 Nr: 3807-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 

(FERTIBRASIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

QUÍRIOS PRODUTOS QUÍMICOS, BANCO DO RIO GRANDE DO SUL - 

BANRISUL, RED EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, OPNIÃO S/A (GRUPO SIFRA), RED - 
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 

LP, BANCO SOFISA S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO LP, FIDC 

MULTISSETORIAL ASIA LP, ATLANTA FIDC MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATHERINE LAZZARINI 

CAROLLA - OAB:OAB/SP 384.742, EDUARDO JOSÉ CARNEIRO DA 

CUNHA LOYO - OAB:42187, ELVIS RODRIGUES AFONSO - OAB:OAB/SP 

222.855, FABIO TELENT - OAB:OAB/SP 115.577, FELIPE JUNQUEIRA 

CASTELLI - OAB:OAB/SP 253.271, FERNANDA TAMIOZZO - 

OAB:187.521, FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES - OAB:OAB/ 

SP 272.354, FIORAVANTE LAURIMAR GOUVEIA - OAB:OAB/SP 

126.047, FLÁVIO PÓLO NETO - OAB:OAB/SP 150.059, JERRY 

CAROLLA - OAB:OAB/SP 126.049, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, 

LUIZ GUSTAVO BACELAR - OAB:201254, MARIA RITA DE ANDRADE 

FERREIRA CANOVES - OAB:OAB/SP 302.667, MARIA RITA SOBRAL 

GUZZO - OAB:OAB/SP 142.246, PAULO CESAR GUZZO - 

OAB:OAB/SP197.487, PAULO EDSON FERREIRA FILHO - OAB:OAB/SP 

274.354, ROBERTO ABRAO DE MEDEIROS LOURENÇO - OAB:213578, 

ROSEMEIRE GOMES MOTA DE ÁVILA - OAB:SP/125.139

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar as contestações, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183497 Nr: 667-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGITTE GRUNEMBERG BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA SANTOS DE MORAES - 

OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5367/OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074/OAB/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOHNAN AMARAL TOLEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 538-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CESAR SILVA MORAES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109793 Nr: 110-85.2012.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, WILIAN 

EVERTON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA CRUZATO FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR

, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB 

PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130389 Nr: 3042-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIR GREGÓRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CAMARGO SPANEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PROCEDENTE a 

presente ação de despejo c/c cobrança de alugueis com pedido de 

antecipação de tutela manejada por Wanir Gregorio Barbosa contra 

Fabiano Camargo Spanemberg, para declarar rescindido o contrato de 

locação e confirma a liminar.Condena-se a requerida a pagar ao autor os 

aluguéis e encargos atrasados até 01/05/2014, acrescidos de juros de 

mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação.Em razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115056 Nr: 5572-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 
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OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 Visto,

 A parte autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes a 

p.242/247 com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, da sentença de p.237/240, sustentando haver contradição.

Intimado, o requerido pela rejeição dos embargos de declaração 

(p.249/250).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte embargante almeja a reforma da sentença, 

portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração com efeito 

infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez que para tal 

discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz julga improcedente os presentes embargos 

de declaração, mantendo a sentença objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126487 Nr: 9033-66.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ANDRÉ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENOR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO SALVADORI - 

OAB:PR/49368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 Visto,

Intime-se o requerido, para no prazo de 15(quinze) dias, informar se 

possui ainda interesse na produção de prova testemunhal indicada na 

contestação, bem como para análise do pedido de justiça gratuita deverá 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2º do CPC).

Caso não tenha, esclareça se entende que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135467 Nr: 7157-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCB, GCB, REGINA COSTA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:, ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - OAB:12.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, EMERSON C. OLIVEIRA - OAB:MT 12.291, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Não há preliminares a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de 

mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado 

o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 14/06/2018, às 13h30min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130221 Nr: 2894-64.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA DE PAULA BATTAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023

 Visto,

Em relação ao pedido liminar, verifica-se que este já foi analisado a p.38 e 

89.

Assim, intimem-se as partes para apresentarem memoriais, no prazo legal.

Após, concluso para sentença.

Publique-se e intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170240 Nr: 5338-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DADALT CRESPANI, JOÃO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Visto,

Inicialmente, acolhe-se a emenda a inicial.

Considerando o lapso temporal, posterga-se a analise da tutela, após, a 

oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial.

Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, no prazo legal, 

nos termos do art.335 do CPC.

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54062 Nr: 1740-21.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD OMETTO COSENTINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15.349, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 8.177

 Visto,

Em relação aos pedidos de levantamento do valor constante nos autos, 

verifica-se que constou no acordo de p.306, que o valor constante á 

época seria levantado pela executada Bunge Alimentos S/A, devidamente 

corrigido.

Assim, deverá à Senhora Gestora certificar se o valor nos autos é 

referente a saldo remanescente. Tratando-se de valor remanescente 

defere-se o pedido, devendo o valor ser levantado em favor da Bunge 

Alimentos S/A.

Após, decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se e expeça-se 

alvará, observando os dados bancários apresentados a p.341.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125910 Nr: 8479-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FILHO CORREA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GIROLOMETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146543 Nr: 2778-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar cópia da matricula atualizada para expedição do termo , no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140186 Nr: 10327-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Internet News Network Brasil LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA COSTA , REBECA COSTA 

BERNARDES, GABRIELA COSTA BERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O, Emerson Chaves de Oliveira - OAB:MT/12.291, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - 

OAB:12.452/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz rejeita presente exceção de 

incompetência.Sem custas e taxas judiciarias. Com relação aos honorários 

advocatícios, descabe a sua fixação no caso concreto, porquanto se trata 

de incidente processual sem previsão legal para a fixação de honorários 

sucumbenciais. (Apelação Cível Nº 70065100224, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 25/02/2016), (STJ, AgRg no AREsp 255.343/SP, 

Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

02.10.2014).Translade-se cópia desta aos processos apensos 140184 e 

135467. Decorrido o prazo para recurso, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 4822-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO MOTTA DA SLVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:SP 132.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARIANO SODRE - 

OAB:3952/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a devoluação da carta de intimaçãos encaminhadas aos 

executados, com a anotação de "recusado", no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141280 Nr: 321-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMASIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135987 Nr: 7548-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TAVARES ALVES ME, PAULO LOPES DOS 

SANTOS, JOSINALDO TAVARES ALVES, MARIA LOPES DOS SANTOS 

ALVES, REGILENE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço dos executados Josinaldo Tavares Alves e Maria 

Lopes dos Santos,conforme petição de fls. 135, indicando - o e 

comprovando o pagamento da diligência , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103637 Nr: 2559-50.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINÁSIO DE ATIVIDADES FÍSICAS COLISEVM ARENA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR INÁCIO DA 

SILVA - OAB:30601/GO, LARISSA MORAES SANTOS - OAB:12975-B, 

MARIZETE INÁCIO DE FARIA - OAB:OAB/GO 13.240

 Visto,

Nos termos do artigo 145, §1° do Código de Processo Civil, por motivo de 

suspeição, declino para a colega substituta analisar e conduzir o presente 

processo.

Com isso, nos termos do item 2.3.21 da C.N.G.C/MT determina-se a 

identificação da suspeição na capa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4242 Nr: 160-05.1998.811.0037

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

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides José Zatta, Gessi Terezinha 

Gonçalves Zatta, Wendell Zatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminada ao 

executado Wendel, com a anotação de " mudou-se", no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137804 Nr: 8885-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 1.272.569,11 (um milhão duzentos e setenta e 

dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos), no prazo 

de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107912 Nr: 7055-25.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR GHEDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, proposta por 

EDEMAR GHEDINI contra EVERALDO RAUL CABRAL e FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

extinção do feito. (fls. 54/55).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Custas e taxas pagas (p.22/23).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este juízo.

Translade-se cópia dessa decisão para os Embargos do Devedor, 

processo nº 2096-40.2013.811.0037, código 119660, com a baixa 

necessária, arquive-se.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136806 Nr: 8148-18.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

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

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

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” proposto pelo requerido, em 

relação à sentença proferida a p. 93/97, alegando omissão (p.112/119).

Intimado, o autor pugna pela improcedência (p.120).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, uma vez que é tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, na forma do artigo 

1022 do NCPC, e o acolhe para sanar o erro. Nesses termos, por se tratar 

de omissão/contradição passível de correção, deverá constar a seguinte 

redação na sentença:

 “Forte nesses argumentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido inicial 

para condenar a Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro Dpvat S/A 

ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT à parte autora Luciano Pereira de Carvalho, no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Conforme entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial 

Repetitivo e posteriormente Sumulado, na data do acidente, incidindo juros 

moratórios desde a citação, conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ 

e a correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando do julgamento de 

recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC”.

No mais persiste a sentença tal como está lançada.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, e nada mais sendo 

postulado, arquive-se com as certificações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 6171-35.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HERMES LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO RANDAZZO NETO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140184 Nr: 10325-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Internet News Network Brasil LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA COSTA BERNARDES, REBECA COSTA 

BERNARDES, GABRIELA COSTA BERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O, Emerson Chaves de Oliveira - OAB:MT/12.291, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, mantem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem 

custas. Deixa-se de arbitrar honorários, pois incabíveis neste tipo de 

incidente processual.Certifique-se o desfecho do presente incidente nos 

autos principais. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6510-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA 

GRANDO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO RANDAZZO NETO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29821 Nr: 2138-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAÚJO, VICENTE SIDOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar cópia das matrículas , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 3624-95.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000411-39.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: WELLINGTON RIBEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por WELLINGTON RIBEIRO DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos, para que o executado efetue custeio do seu 

tratamento de home care. Na petição de ID nº 11841858, a empresa 

prestadora do serviço solicita o pagamento referente aos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018. No id nº 11841576, consta a nota fiscal nº 

252, referente ao mês de dezembro/2017. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que foram juntadas com o pedido 

as notas fiscais referentes aos períodos solicitados. Todavia, analisando 

detidamente o feito, verifico que na nota fiscal nº 260, referente a janeiro, 

foi colocado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativo ao transporte 

do paciente à cidade de Barra do Garças/MT para que realizasse perícia 

médica do INSS, sob o fundamento de que o Município de Primavera do 

Leste/MT não forneceu o transporte, bem como que a remoção foi feita a 

partir do pedido da Defensoria Pública. Contudo, importante consignar que, 

uma vez ajuizada a demanda, a prestação de serviços se limita ao que foi 

deferido pelo Juízo, ou seja, no caso dos autos, apenas e tão somente o 

serviço de home care, de maneira que não cabe à Defensoria Pública ou à 

empresa prestadora do serviço realizar transporte do paciente, 

deslocando-a para onde quer ou tenha que ir, sem a autorização judicial. 

Não é demais lembrar que a judicialização da saúde há muito sobrecarrega 

o Poder Judiciário que tenta, incessantemente, fazer justiça dentre todos 

aqueles que a ele se socorrem. Dessa forma, considerando a ausência de 

determinação e autorização judicial para a remoção do paciente ao 

comparecimento de perícia médica para fins de aposentadoria, INDEFIRO o 

pagamento da nota fiscal nº 260. Sem prejuízo, DETERMINO o bloqueio do 

valor relativo ao custeio do Home Care do mês de dezembro/2017, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de 18.378,24 (dezoito mil, 

trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com 

observância da nota fiscal apresentada, em conformidade com o 

orçamento inicial, conforme memorial descritivo: NOTA FISCAL VALOR 

PERÍODO ID Nº 252 R$ 18.378,24 01/12/2017 a 31/12/2017 11841576 

TOTAL R$ 18.378,24 A transferência do numerário (pagamento) está 

autorizada mediante apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, 

artigo 10). Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 
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02/2015-CGJ. Tratando-se de prestação continuativa, é obrigatória a 

renovação e apresentação periódica do RELATÓRIO MÉDICO, 

MENSALMENTE, sob pena de perda de eficácia da medida 

(Prov.02/2015-CGJ, artigo11). Requisite-se à Central de Regulação, 

Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste (MT) a avaliação 

quanto ao grau de complexidade assistencial, com declinação específica 

da elegibilidade ou não da paciente para internação domiciliar em regime de 

home care, em 05 (cinco) dias. Faculto à empresa K. I. CAETANO a 

apresentação da nota fiscal referente ao mês de janeiro sem a inclusão da 

remoção, no prazo de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário, com as cutelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001534-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU 

BORTOLIN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1001534-38.2018.8.11.0037, Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ENRIQUECIMENTO ILÍCITO]. IMPETRANTE: OPORTUNA SERVICOS E 

TERCERIZACOES LTDA - EPP IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU BORTOLIN Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA em face de ato 

praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, 

objetivando a proteção ao suposto direito líquido e certo que teria em 

receber pelos serviços prestados em fevereiro/2018, cujo pagamento 

deveria ter ocorrido neste mês, mas que não ocorreu, em razão de o 

Ministério Público Estadual ter notificado o requerido para suspensão dos 

pagamentos. É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

entendo que o feito requer necessidade de dilação probatória, já que não 

está demonstrado nos autos que o impetrante possua direito líquido e 

certo ao recebimento dos valores que sustenta não terem sido pagos. 

Ademais, insta consignar que o mandado de segurança se constitui em 

remédio constitucional, no qual o direito invocado deve ser demonstrado 

de plano, não sendo possível a realização de dilação probatória, pois o 

direito deve ser demonstrado já na inicial. Sobre tal matéria, Eduardo 

Arruda Alvim assevera nos seguintes termos: "Por não admitir dilação 

probatória, os fatos alegados pelo impetrante devem estar devidamente 

documentos através de prova pré-constituída na própria inicial do 

mandado de segurança. Se, em contrapartida, houver esta necessidade, 

sequer se chega à análise do mérito do mandado de segurança, devendo 

o mesmo ser extinto com base no art. 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, restando abertas, ao impetrante, as vias ordinárias para a 

solução de seu conflito com a Administração Pública." (Perfil atual do 

mandado de segurança. In Direito Processual Público. Carlos Ari Sundfeld 

e Cassio Scarpinella Bueno (coord.) 1ª edição, 2ª triagem. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p.121). Ainda, o entendimento jurisprudencial de nossos 

tribunais: Mandado de Segurança. Liminar. Indeferimento. Agravo. 

Mantém-se em sede de Agravo a Decisão que indefere o pedido de liminar 

em Mandado de Segurança, vez que ausentes os pressupostos 

indispensáveis a sua concessão. Vistos, relatados e discutidos estes 

au tos  do  Agravo  no  Mandado  de  Segurança  n º 

0002205-18.2011.8.01.0000/50000, acordam, à unanimidade, os Membros 

que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar 

provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte 

deste Acórdão. Relatório - (...) Importa consignar que o Mandado de 

Segurança exige prova pré-constituída do direito reclamado e por sua 

própria natureza, não comporta dilação probatória. Em caso análogo, o 

Supremo Tribunal Federal, assim decidiu sobre a juntada de documentos 

em sede de Mandado de Segurança:"Consoante a doutrina e 

jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem 

existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se 

não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a 

Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de 

dilação probatória na via estreita do mandado de segurança" (STF, Agravo 

Regimental no Manado de Segurança nº 25325, Relator Ministro Joaquim 

Barbosa). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:"2. No 

presente caso, o impetrante requereu a juntada de documentos novos, 

após colhidas as informações da autoridade coatora e o parecer do 

Ministério Público Federal, demonstrando a necessidade de dilação 

probatória.3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para 

provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essencial à 

verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória se 

mostra incompatível com a natureza dessa ação constitucional.4. 

Segurança denegada" (STJ, 3ª Seção, Mandado de Segurança nº 12723, 

Relator Ministro Celso Limongi, Desembargador convocado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo). (...) Destaco que ficou constatado que 

não há nenhum tipo de controle pelo Instituto Atual: não há exigência de 

número mínimo de acesso pelo aluno ao site; não são solicitados 

certificado/diploma de conclusão do ensino médio (2º grau) e documentos 

de identificação pessoal; não é verificado se o aluno plagiou o trabalho de 

outra pessoa. Ademais, há dúvidas se o trabalho apresentado e 

efetivamente corrigido, pois, todos os certificados trazem a nota 09 (nove) 

ou 08 (oito)". Com essas considerações, mantenho a Decisão agravada, 

conheço do Agravo mas lhe nego provimento. É como Voto. (TJ-AC - 

AGR: 22051820118010000 AC 0002205-18.2011.8.01.0000, Relator: 

Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 09/11/2011, Tribunal Pleno 

Jurisdicional, Data de Publicação: 11/11/2011) CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

PROCESSO Nº: 2014.3.022851-5 IMPETRANTE: Evandro Cunha dos 

Santos ADVOGADO: Aline Bulhões e Outros IMPETRADO: Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado do Pará IMPETRADO: Secretaria de 

Administração do Estado do Pará RELATORA: Desa. Helena Percila de 

Azevedo Dornelles EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO COATOR 

REDUTOR CONSTITUCIONAL- MARCO INICIAL - NÃO COMPROVADO 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA 

INICIAL. (...) É cediço que, em se tratando de mandado de segurança, a 

indicação correta e prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é 

requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta 

a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeasa3 corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Contudo, não há nos autos cópia de qualquer documento da lavra da 

suposta autoridade coatora, acerca da determinação para aplicação do 

redutor constitucional sobre a totalidade dos vencimentos do impetrante. 

Assim, inviável a aferição da observância do prazo para impetração da 

presente ação mandamental. De modo que, não consta dos autos a prova 

efetiva para aferir a existência de ilegalidade ou abusividade alegadas que 

conduza a exclusão da aplicação do redutor constitucional sobre as 

parcelas de natureza pessoal destacadas, bem como se a presente ação 

constitucional foi impetrada no prazo decadencial legalmente previsto, o 

que demonstra a patente ausência de prova pré- constituída, o que enseja 

o indeferimento da petição inicial. Assim, resta evidente nestes autos a 

ausência de prova tendente a demonstrar o efetivo ato coator, no qual 

haveria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, fato 

este que conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de 

prova pré-constituída. Esse é o posicionamento extraído da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.a4 DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS 

DESCONTOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. CABIMENTO. ATO COATOR. INDICAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE AO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O mandado de 

segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa 

precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, 

certo e violado, amparado em prova pré-constituída. Precedentes. 2. Há, 

em tese, condição de instruir suficientemente a petição inicial de mandado 

de segurança destinado a discutir os limites dos descontos vinculados a 

empréstimos consignados em folha de pagamento, inexistindo, em 

princípio, necessidade de dilação probatória a inviabilizar o writ. 3. Não se 

admite a impetração de mandado de segurança sem indicação e 

comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a 
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ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como 

coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 

Precedentes. 4. A Súmula 283/STF incide, por analogia, ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso ordinário 

em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 

30063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 15/02/2011) PROCESSUALa5 CIVIL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 

DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NA QUAL CONSTA O TRF DA 2ª REGIÃO NO 

PÓLO PASSIVO. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FAZER 

CARGA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

ATO COATOR. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de 

segurança impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, que, 

desmotivadamente, teria indeferido à Defensoria Pública da União carga 

dos autos de execução fiscal. 2. No caso dos autos, os impetrantes não 

comprovam a existência do ato coator, juntando aos autos apenas cópia 

de certidão, não proferida pelo juízo de primeiro de grau, em que consta a 

impossibilidade de carga dos autos, e que, ao que tudo indica, foi 

confeccionada por servidor da Defensoria Pública. 3. Não se pode admitir 

a impetração de mandado de segurança sem que indicado e comprovado, 

precisamente, o ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade 

ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e 

que será levado em consideração nas razões de decidir. Precedentes: 

AgRg no MS 13.769/DF, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz federal 

convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 24/9/2008, Dje 

15/10/2008; RMS 28.870/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009; RMS 23.586/RN, Rel. Min. Elianaa6 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 5/3/2009. 4. Recurso 

ordinário não provido. (RMS 31014/RJ, Rel.Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010) 

- grifei Ante o exposto, indefiro in limine a inicial da presente Ação 

Mandamental devido à ausência de prova pré-constituída, nos termos do 

art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios de acordo 

com a Súmula 105 do STJ. Publique-se e intime-se. Belém/PA, 29 de 

agosto de 2014. Helena Percila de Azevedo Dornelles Desembargadora 

Relatora. (TJ-PA - MS: 00006647920148140000 BELÉM, Relator: HELENA 

PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 03/09/2014, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/09/2014). 

Outrossim, denota-se que o objeto da parte impetrante, no fundo, é 

realizar a cobrança do valor que aduz não ter recebido, hipótese essa 

reputada pela jurisprudência de nossos tribunais. Vejamos: APELAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDEB. RECEBIMENTO DE VERBA COMPLR 

PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE 

COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. O pedido formulado na 

petição inicial da ação constitucional dá conta de que a impetração não 

tem por objeto o ato supostamente ilegal ou abusivo, mas a imposição de 

ordem para que seja determinado o pagamento de valores não recebidos 

pelos professores da rede pública municipal a título de ajuste anual de 

FUNDEB. Impossibilidade na vida eleita. 2. O mandado de segurança não 

pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança. Inteligência das 

Súmulas nº. 269 e 271 do STF. 3. Para fins de mandado de segurança, 

compete ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo e a 

ilegalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Se 

o exame da inicial revela que o objeto da impetração está a depender de 

dilação probatória incompatível com a via estreita do writ, impõe-se a 

denegação da ordem por ausência de direito líquido e certo. 4. Apelo 

improvido. (TJ-MA - APL: 0075772013 MA 0000202-47.2011.8.10.0095, 

Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 

17/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2014) 

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA DO 

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO - PEDIDO DE COBRANÇA DE 

VENCIMENTOS ATRASADOS - PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO 

MANDAMUS - VIA MANDAMENTAL EQUIVOCADA - INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. A despeito do reconhecimento do direito líquido e certo da 

impetrante, sua repercussão financeira encontra limite em sede de 

mandado de segurança, consoante o disposto no art. 14, § 4º, da lei 

respectiva não sendo adequada a via mandamental para a cobrança de 

quantias atinentes a período pretérito, nos termos das Súmulas 269 e 271 

do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Indeferimento da 

petição inicial. (TJ-RJ - MS: 00045971720178190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data 

de Julgamento: 21/06/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/06/2017) Por fim, denota-se que a ocorrência da 

litispendência entre esta ação e outra de nº 1001462-51.2018.8.11.0037, 

que tramita perante esta Vara, inclusive já sentenciado, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137872 Nr: 8928-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS MELO, JOAQUIM DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.028-O, HILDCA COSTA GODOY - OAB:MT/ 

13.877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8928-55.2014.811.0037 (Código 137872)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146142 Nr: 2602-45.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2602-14.2015.811.0037 (Código 146142)

Vistos em correição.

 DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63325 Nr: 3182-85.2009.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, LARYSSA MORAES DOS SANTOS - OAB:12975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fls. 218 intimo as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202816 Nr: 639-94.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRITTO DE ARAUJO - 

PROCURADORA DA REPÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, cumprido o ato, devolva com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124905 Nr: 7473-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA EUNICE NEVES CARDOSO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PREFEITO 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, NELSON A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163635 Nr: 2035-77.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127002 Nr: 9535-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELMA SOUZA MONTEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125589 Nr: 8159-81.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135248 Nr: 6969-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA STURZBECHER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135398 Nr: 7096-84.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE VIEIRA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 
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- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138292 Nr: 9195-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:MT/ 6120, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:MT/11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130870 Nr: 3463-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 22-86.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - OAB:Matr. 

310.453, SANDRA MARIA LINCK SQUILLACE - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA LINCK 

SQUILLACE - OAB:PROCURADOR

 Processo nº 22-86.2008.811.0037 (Código 53100)

Vistos.

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação em nome do 

executado, defiro o requerimento de busca de endereço através dos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134001 Nr: 6016-85.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER IZIDORO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:MT 15017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126817 Nr: 9347-12.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128260 Nr: 1194-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício nº 100/2018/1PJCPVA, informando o usufruto de 

férias do Promotor de Justiça, redesigno as audiências em que seu 

comparecimento é imprescindível, da seguinte forma:

Código 192271, dia 09/05/2018, às 13:30;

Código 196039, dia 09/05/2018, às 13:45;

Código 203470, dia 09/05/2018, às 14:00;

Código 105179, dia 09/05/2018, às 14:15;

Código 121554, dia 09/05/2018, às 15:00;

Código 128260, dia 09/05/2018, às 16:30;

Por fim, considerando que alguns processos estão com carga externa, 

com a sua devolução proceda-se ao traslado desta decisão aos 

respectivos autos, bem como intimem-se os patronos das partes via 

telefone.

Intimem-se.

Requisitem-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010669-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZAGUI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010669-91.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

ZAGUI JUNIOR EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A,, EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV Vistos, 

Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por centos) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação, conforme ditames do artigo 523 e §1° do 

Código de Processo Civil. Defiro os honorários advocatícios de 15% 

arbitrado pela turma recursal e indefiro os honorários do cumprimento de 

sentença no percentual de 20%, tendo em vista que, em relação a este 

último, é inaplicável do disposto na segunda parte, do parágrafo primeiro, 

do artigo 523, do CPC, já que a Lei 9.099/95 tem regra própria a respeito, 

em seus artigos 54 e 55. Indefiro, também, honorários de sucumbência na 

fase de cumprimento de sentença, visto que não há previsão legal para 

essa verba. Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011673-66.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO PEDRACA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011673-66.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: JOAQUIM ANTONIO 

PEDRACA DOS SANTOS EXECUTADO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos, 

Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por centos) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação, conforme ditames do artigo 523 e §1° do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem o pagamento, venham 

conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000301-74.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: CLEUSA VICENTE 

EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Intime-se o devedor, 

para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa 

de 10%(dez por centos) e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação, conforme ditames do artigo 523 e §1° do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010569-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANA FERREIRA CAVALCANTE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010569-05.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: VALDIANA 

FERREIRA CAVALCANTE DE SOUZA EXECUTADO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos, Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por centos) e de 

expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme ditames do 

artigo 523 e §1° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 16 de março 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROMANCINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001530-98.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JORGE ROMANCINI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001522-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: VANUZA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PRADO ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001524-91.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA 

PRADO ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, 

promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001531-83.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE APARECIDO 

FARIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, 

promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001532-68.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LEIDINEIA OLIVEIRA 

ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para dispensação do(s) medicamento(s) 

Enoxaparina sódica 40mg, via Sistema Único de Saúde, além de outros 

tratamentos que se fizerem necessários. Relata na petição inicial que, 

atualmente, está com 33 (trinta e três) anos de idade; está gestante; é 

portadora de Síndrome de Trombofília (CID-10 D68); necessita de 

aproximadamente 180 (cento e oitenta) ampolas; a medicação 

supraindicada é a única que pode ser utilizada em seu tratamento; a 

situação é de urgência; é hipossuficiente econômica, não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento. A 

Defensoria Pública requisitou a dispensação do medicamento, porém o 

Poder Público informou que aquele não está contemplado pela Farmácia de 

Alto Custo Estadual (Id 12258241). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Inicialmente, consigno que a afetação do Recurso Especial nº 

1.657.156-RJ à sistemática dos recursos especiais repetitivos e a 

consequente suspensão de todos os processos (art. 1.037, inc. II, do 

CPC) que versem sobre a obrigatoriedade de dispensação de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, como é o caso 

destes autos, deve limitar-se ao julgamento do mérito, em nada impedindo 

a apreciação das medidas de urgência ou o cumprimento daquelas já 

deferidas, conforme se denota do bem fundamentado voto e do acórdão 

proferidos na Questão de Ordem suscitada na Proposta de Afetação do 

Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (julgado em: 24/05/2017, DJe: 

31/05/2017). Nesse julgamento, a Primeira Seção do STJ, por maioria de 

votos, decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: 

“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, assim como, “Deliberou, ainda, 

à unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 

urgência”. Destarte, não obstante a ação versar sobre medicamento(s) 

não disponibilizado(s) pelo SUS, faz-se necessária a apreciação do 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço de com fundamento no 

acórdão supracitado, bem como nos artigos 313, inciso IV, 314, 927, 

inciso III, 928, inciso II e 982, inciso I e § 2º, todos do Código de Processo 

Civil. Pois bem. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, 

em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 

(artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 

4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o 

limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda 

Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial e, sobretudo, pelos documentos 

que a instruem, em especial pelo receituário e o relatório médico, ambos 

subscritos pelo Dr. Nilo Amâncio da Costa, Ginecologia e Obstetrícia, 

CRM/MT 5192 (Id 12258241), os quais apontam a prescrição do 

medicamento vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para 

o tratamento prescrito. Justifico que deixo de solicitar o prévio parecer do 

NAT, porque, segundo se extrai da documentação anexada, a autora é 

portadora de Trombofilia (CID-10 D68), sendo que a Enoxaprina 40mg 
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apresenta alta segurança e efetividade do tratamento. Além do mais, a 

praxe forense tem demonstrado que a Enoxaparina sódica tem sido 

reiteradamente requerida em outras tantas ações neste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que, inclusive, são fundadas em prescrições de 

diferentes médicos. Dessa forma, entendo que a parte autora trouxe 

suficientes esclarecimentos médicos acerca da inviabilidade dos produtos 

ofertados pelo SUS, ao seu quadro clínico, notadamente no que tange à 

prescrição do medicamento vindicado como o tratamento adotado nos 

serviços de referência em obstetrícia e na literatura médica, pautados em 

critérios de segurança e eficácia. Ademais, segundo se denota da 

consulta à CONITEC (disponível em: ), a Enoxaparina sódica consiste num 

princípio ativo, inexistindo, por ora, medicamento genérico1 disponível no 

mercado nacional. Portanto, a dispensação do fármaco deverá pautar-se 

por qualquer uma das marcas comercializadas, desde que apresentem o 

menor preço. Destarte, nestas circunstâncias, não se considera 

configurada a preferência de marca e/ou de fabricante e, como corolário, 

de afronta à Lei n° 8.666/1993, tampouco à Constituição Federal. No que 

diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo teor das declarações do especialista, em especial pelo 

risco de perda fetal, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar para LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA (qualificado(a)a 

na petição inicial) o medicamento Enoxaparina sódica 40mg, no prazo de 3 

(três) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo com indicação 

médica), além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para disponibilização. Ainda, caso não 

tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) 

público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao 

menor orçamento trazido nos autos, que é, por ora, no valor de R$ 199,99 

(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para cada 

caixa com 6 ampolas (conforme orçamento no Id 12258256). Em caso de 

prestação continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro semestre, 

apresentar o receituário médico atualizado, semestralmente, diretamente 

ao(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do 

Enunciado 22 do CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 
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incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Suspendo o 

processo, apenas para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo de 

apreciação das medidas de urgência eventualmente requeridas. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 

2 0 1 8 .  E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 

julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000319-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARGARETE LUZIA 

HENZ HACHMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista que noticiado o 

cumprimento voluntário da obrigação após o deferimento da tutela de 

urgência complementar (Id 12143757), revogo a decisão respectiva, que 

determinou a obrigação aos réus em disponibilizar o exame de Raios X (Id 

12093771). No mais, solicite-se Parecer Técnico do NAT, para que se 

pronuncie sobre a relevância terapêutica e a urgência do pedido 

complementar para obtenção dos exames: Tomografia computadorizada 

de abdômen, pelve e membros inferiores e Tomografia computadorizada 

de articulações de membros inferiores, encaminhando-se todas as peças 

deste feito. Com a resposta, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se 

com urgência, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PARREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001488-49.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUCAS PARREIRA 

CORREIA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/07/2018, às 13:00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos fatos. Afirma na exordial que o 

reclamante teve seu nome registrado nos órgãos de cadastro e restrição 

ao crédito em decorrência das custas sobre manutenções do cartão de 

crédito da reclamada supostamente não contratado pelo mesmo. Alega 

que adquiriu alguns utensílios no estabelecimento comercial da reclamada 

e que no ato da compra rejeitou o pedido do cartão de crédito. Ressalta 

que não recebeu qualquer cartão em sua residência e que muito menos 

autorizou sua confecção. Aduz que entrou em contato para sanar o litígio 

administrativamente, tornando infrutífera a tentativa. A reclamada informou 

que não poderia fazer nada e que único meio seria adimplir a fatura em 

aberto. Por fim, pretende a parte reclamante antecipação de tutela para 

que este juízo oficie diretamente os órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito para fins de excluir a negativação imposta em seu nome, bem 

como que a reclamada abstenha de efetuar novos débitos, sob pena de 

multa. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando 

os documentos carreados aos autos, sendo o extrato do Serasa, 

vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, pois suas alegações são verossímeis e o mesmo não detém 

constra si qualquer outra negativação, devendo ser prestigiado, neste 

momento processual, a sua presumida boa fé, além do que, a exclusão 

liminar da pendência não traz qualquer prejuízo à parte reclamada, além de 

ser plenamente reversível. Quanto ao perigo de dano, é patente, visto que 

uma negativação causa um estrago na vida creditícia de qualquer pessoa. 

Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Serve a presente como carta de citação, mandado, 

ofício, que deve ser encaminhado diretamente aos órgãos de restrição ao 

crédito pertinentes para a exclusão da negativação no nome do 

reclamante, CPF 929.984.371-68, no valor de R$ 58,26 (...), suposto débito 

com vencimento em 25.10.2014 e disponibilizado como restrição em 

11.11.2016. Determino que a reclamante emende a inicial no prazo de 

15(quinze) dias para comprovar endereço, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste/MT, 15 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125446 Nr: 8016-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GARCIA PINHEIRO JUNIOR, GEYSON 

BONAFE GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso f. 265 é tempestivo, assim, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência intimo o advogado do 

recorrente, e, posteriormente ao recorrido, para apresentarem razões e 

contra razões, tudo nos termos do artigo 600, do Código de Processo 

Penal, após à conclusão para despacho único de recebimento do recurso 

e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 15 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 168512 Nr: 4492-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Autos Código 168512

1. Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para o dia 14/05/2018 às 15:00 horas.

2. Diante da certidão de fl. 59, intime-se o advogado de defesa para 

requerer o que for de direito.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114877 Nr: 5391-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cabral Ribeiro - 

OAB:OAB-SP 206.777, Heitor Marcos Valério - OAB:OAB-MT 106.041, 

Osvaldo Stevanelli - OAB:OAB-SP 107.091

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar VILMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 333, caput, do Código Penal. P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 05 de março de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 4340-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO RODRIGUES ALVES, VALDEIR 

SOARES DA SILVA, FLÁVIO CARLOS PEREIRA, MARIA JOSÉ FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, DANIEL 

FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 20490

 Código 114862

1. Diante da certidão de tempestividade (fl. 423) recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa dos sentenciados Valdeir Soares da 

Silva (fl. 420), Adelino Rodrigues Alves (fl. 421) e Maria José Francisco (fl. 

422).

2. Em relação à apelante Maria José Francisco, vista à defesa para suas 

razões recursais, e, oferecidas, ao apelado para contra-arrazoar.

3. Após, considerando que os sentenciados Valdeir Soares da Silva e 

Adelino Rodrigues Alves desejam arrazoar na superior instância, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Por fim, considerando que o acusado Flavio Carlos Pereira não 

manifestou interesse em recorrer (cf. 412), certifique-se o transito em 

julgado da sentença em relação ao mesmo, e expeça-se guia de execução 

definitiva.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Edital Intimação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 EDITAL

DE INTIMAÇÃO
 

 

 PRAZO:

10 (DEZ) DIAS

 

 

 

 

 

 AUTOS

 N.º
 

 

 

 6090-76.2013.811.0037
 

 – cod. 123531
 

 FINALIDADE

 : FAZ SABER AOS QUE O PRESENTE EDITAL 

VIREM, OU

DELE CONHECIMENTO TIVEREM QUE POR ESTE 

JUÍZO E CARTÓRIO DA VARA DA 2ª

SECRETARIA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, REGULARMENTE TRAMITAM OS AUTOS

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

IMISSÃO

DE POSSE, ACIMA DESCRITO..

E, CONSIDERANDO QUE NOS TERMOS DA R. 

SENTENÇA DE FL. 194 E VERSO, CUJA PARTE

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO TRANSCRITA FOI 

DETERMINADA A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NA

FORMA DO ART. 34, É PASSADO O PRESENTE 

EDITAL, MEDIANTE O QUAL FICA TERCEIROS

INTERESSADOS, PARA CONHECIMENTO DE QUE 

O VALOR QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM

JUÍZO (R$ 32.787,63(Trinta e dois mil setecentos e 

oitenta e sete reais e

sessenta e três centavos – devidamente atualizado) 

PODERÁ SER LEVANTADO PELA

PARTE EXPROPRIADA APÓS CUMPRIDA A REGRA 

DO ART. 34, DO DECRETO-LEI nº 3365/41,

FICANDO CIENTES DE QUE O PRAZO PARA 

MANIFESTAÇÃO É DE 10 DIAS, CONTADOS DO

ENCERRAMENTO DO PRAZO DESTE EDITAL. 

TUDO CONFORME DETERMINADO NA REFERIDA

SENTENÇA DE FLS. 194 E VERSO, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO TRANSCRITA;
 DECISÃO/DESPACHO:"

Processo nº 6090-76.2013.811.0037 (Código 123531) Ação de 

Constituição de

Servidão Administrativa com Pedido de Imissão de Posse 
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Requerente: A Matrinchã

Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. Requerido: Ronaldo 

Luiz Verdério

Requerido: Lucinéia de Bortoli Verdério Vistos em correição. 

Trata-se de ação

de constituição de servidão administrativa com pedido de 

Imissão de Posse,

proposta por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) 

S.A em face de

Ronaldo Luiz Verdério e Lucinéia de Bortoli Verdério, ambos 

qualificados nos

autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram

(fls.191/192), requerendo a extinção processual, nos termos 

do artigo 487, III,

‘b’, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, 

vieram para

deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos 

passíveis de

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as 

partes, com fulcro no artigo

200, caput, do Código de Processo Civil. 

Determino a expedição de edital para conhecimento de 

terceiros

interessados, com prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 34 

do Decreto-Lei nº

3.365/41. Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, 

mediante prévio

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC. Por 

conseguinte, JULGO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, III, ‘b’,

do Código de Processo Civil.Sem custas

processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo

Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. transitada 

em julgado,

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera

do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de

Direito."E, para que chegue ao conhecimento

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da

Lei. Eu,____Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário, 

digitei. Primavera do Leste - MT
 

 ,
 

 7 de março de 2018

 . Ésio

Martins de FreitasAutorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ
 

 

 

 

 

 

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 12/2018-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348– Gestora Judiciária da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

estará afastada de suas funções nos dias 19 e 20/03/2018, em virtude do 

Treinamento para Implantação do Sistema de Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Fabiane Maria Santos Nascimento (matrícula 

13613) – Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, nos dias 19 e 20/03/2018, 

durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 16 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N.º 11/2018-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Claudete Scatolin, matrícula 8366 – Gestora 

Judiciária Substituta da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada 

de suas funções nos dias 19 e 20/03/2018, em virtude do Treinamento 

para Implantação do Sistema de Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões.

 RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Carlos Eugênio Comelli (matrícula 3173) – 

Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal, nos dias 19 e 20/03/2018, durante o 

afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 16 de março de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005986-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

1005986-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

1003208-13.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVONI DA SILVA AMADO (EXECUTADO)

 

1000183-21.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2018.

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

Processo Número: 1001666-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSÉ ERD (RÉU)

ELOY ANTÔNIO ERD (RÉU)

ELOCIR ERD (RÉU)

ELODIR PEDRO ERD (RÉU)

MÁRIO ERD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001666-23 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, acerca do pedido de extinção do feito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005392-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

SANDRA MARISA PAIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

 

1005392-05.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

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

Processo Número: 1001157-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que o endereço constante no ID 12187754 é 

o mesmo da inicial, onde foi realizada a citação sem êxito. Sorriso/MT, 16 

de março de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004803-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS MARIA FERNANDES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (DEPRECADO)

 

1004803-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006083-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)
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Autos nº 1000502-57.2016.8.11.0040 Requerente: Marka Artigos 

Esportivos Ltda – JD Esportes Magazine Requerida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reparação 

de Danos ajuizada por MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – nome 

fantasia J D ESPORTES MAGAZINE, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, pretendendo a reparação dos danos emergentes 

suportados em razão de incêndio ocorrido em escritório da requerida, e 

que teria se alastrado para a sua loja de artigos esportivos, consumindo 

todos os produtos expostos e em estoque, além dos móveis existentes no 

local, totalizando prejuízo no valor R$ 207.421,99 (duzentos e sete mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos). A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID 1452028 e 1453365 e seguintes. 

Decisão inicial, ID 1458720, designando audiência de tentativa de 

conciliação. Petição da requerente através do ID 1931374, requerendo a 

juntada da planilha de ID 1931383 e do documento de ID 1931385, com a 

relação dos objetos queimados por ocasião do acidente. A sessão de 

mediação restou infrutífera, conforme se observa do ID 1949432. 

Contestação apresentada pela requerida no ID 244656, tornando 

controvertidos os fatos alegados na inicial; sustentando ausência de culpa 

e de comprovação dos danos, pugnando pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação apresentada através da petição de ID 

3262105, acompanhada dos documentos de ID 3262141 e seguintes e 

3262292 e seguintes. Despacho determinando a especificação de provas, 

ID 3280204, seguido da manifestação da requerente no ID de fl. 4141842 e 

da requerida no ID de fl. 4372905. Proferida decisão saneadora no ID 

4571048, indeferindo pedido da requerida de expedição de ofício à SEFAZ 

e deferindo a produção de prova oral, designando, para tanto, audiência 

de instrução. Audiência realizada, conforme termo de ID 677191. 

Memoriais finais pela requerente no ID 7360594 e pela requerida no ID 

8132891. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se, pois, de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Marka 

Artigos Esportivos Ltda, nome fantasia JD Esportes Magazine, situada na 

Rua dos Cajus, 117, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, alegando, 

em síntese, que a loja de artigos esportivos situa-se ao lado do escritório 

da requerida, e que no dia 25 de agosto de 2015, por volta das 8h, um 

responsável da requerente percebeu que havia muita fumaça em 

mencionado escritório, tendo este, em seguida, sido consumido pelas 

chamas, que se alastraram para os imóveis vizinhos, dentre eles, seu 

estabelecimento comercial. Menciona que o incêndio foi causado por uma 

sobrecarga no aparelho de ar condicionado instalado no escritório da 

demandada, que funcionava ininterruptamente e não recebia manutenção, 

o que pretendeu demonstrar através de Laudo elaborado pela Politec, 

acostado no ID 1453679 e seguintes. Sustentou que o fogo destruiu por 

completo a construção do imóvel em que funcionava a loja, e por 

conseguinte, queimou todos os artigos esportivos existentes no local, 

dentre produtos expostos e em estoque, além dos móveis e aparelhos 

eletrônicos. Carreou à inicial, através do ID 1453590 e seguintes várias 

notas fiscais de produtos, diga-se de passagem, todas tendo como 

destinatária a matriz Marka Artigos Esportivos LTDA ME, com endereço na 

Rua Edgar Garcia Siqueira, 279, Centro, em Sorriso/MT. Posteriormente, 

alegando erro quando da distribuição da inicial, colacionou aos autos 

novos documentos, de ID 1931383 e 19311385 consistentes em planilha 

elaborada por sistema eletrônico contendo descrição dos produtos 

esportivos em tese, queimados, e relação simples dos móveis e 

eletroeletrônicos, sem especificações. Assim, requereu a procedência da 

demanda, com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 

207.421,99 (duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

noventa e nove centavos) para reparação dos danos causados. A 

requerida, em sua contestação, argumentou que o fogo teve início em 

decorrência de caso fortuito, o que afastaria sua responsabilidade pelo 

incêndio no local, com base na teoria do risco administrativo; mas que, 

ainda assim, por mera liberalidade, custeou a reforma do imóvel da 

requerente. Refutou o fato de que o ar condicionado não recebia 

manutenção e esclareceu que este permanecia ligado apenas quando 

havia funcionários no local. Pugnou que, ainda que se cogitasse sua 

responsabilidade pelo acidente, fosse improcedente o pedido de 

reparação dos danos materiais, ante a ausência de comprovação. 

Destacou que todas as notas fiscais que acompanham a inicial se referem 

à matriz de Sorriso, não havendo qualquer documento comprobatório de 

que algum ou todos os produtos listados tivessem sido remetidos para a 

filial de Ipiranga do Norte, já que não foram colacionadas notas fiscais de 

transferência, comprovante de estoque, ou balanço relativo ao período 

que precedeu o incêndio. No ponto, então, compre consignar que razão 

assiste à requerida Energisa, uma vez que da análise acurada dos 

documentos anexados à inicial, pode-se inferir que todas as notas fiscais, 

sem exceção, se referem ao recebimento de produtos pela matriz da loja 

requerente, situada em Sorriso. Já no que pertine aos documentos 

colacionados através da petição de ID 1391374, tem-se que a planilha de 

ID 1931383 consiste em documento elaborado por sistema informatizado, 

em que constam apenas denominação, quantidade e valor dos bens que 

teriam sido queimados em Ipiranga do Norte, o que só é possível de se 

verificar em virtude da inscrição “QUEIMOU-IPIRANGA DO NORTE – 

25/08/2015”. Mas não há notas fiscais, notas de transferência, assinatura 

dos responsáveis pela remessa e recebimento, balanço ou detalhamento 

de estoque, ou seja, não há lastro mínimo que permita conclusão segura 

de que tais produtos deixaram a matriz de Sorriso e foram levados à filial 

de Ipiranga do Norte, a fim de constituir seu mostruário e estoque. Com 

relação ao documento de ID 1931385, trata-se de planilha muito 

simplificada, que não especifica suficientemente o bem relacionado, eis 

que ausentes informações quanto à cor, modelo, marca, avaliação de 

preço de mercado ou outro meio pelo qual se chegou aos valores a eles 

atribuídos; e portanto, incapaz de comprovar o prejuízo- o mesmo podendo 

de se dizer em relação às fotografias juntadas no início do processo. Por 

conseguinte, conclui-se que, documentalmente, não foram produzidas 

provas hábeis à demonstração, e tampouco à quantificação do alegado 

prejuízo. Passo à análise da prova oral, produzida em audiência de 

instrução. A testemunha Josivan Trindade Rocha informou ter 

conhecimento do incêndio que ocorreu na loja de Ipiranga do Norte; que 

sabe que havia produtos esportivos na loja, mas não sabe especificar, 

nem dizer quantidade e valores; que é funcionário da loja de Sorriso; que o 

valor do prejuízo apenas ouviu falar, não tendo acesso aos registros; por 

fim, afirmou que as notas fiscais da filial de Ipiranga são emitidas pela loja 

de Sorriso. Por sua vez, a testemunha Wellington Ângelo Paduan 

mencionou que, através de um grupo de Whatsapp composto por 

vendedores externos da loja matriz, ficou sabendo do incêndio; é 

vendedor externo em Boa Esperança e possui estoque em sua loja; que 

trabalha com o CNPJ da empresa sediada em Sorriso, encomendando 

mercadorias e assinando guia de remessa para recebimento dos produtos 

em consignação; não tem carteira assinada; realiza seu controle de 

estoque a cada 2 ou 3 meses, e deve ter aproximadamente 140 (cento e 

quarenta) a 145 (cento e quarenta e cinco) mil reais em produtos; através 

de sistema, a matriz tem controle do estoque da filial; acredita que sua loja 

seja aproximadamente do mesmo tamanho da loja de Ipiranga do Norte. Ao 

seu turno, a testemunha Alessandro da Silva Lima noticiou que trabalhou 

em Ipiranga do Norte em período anterior ao incêndio, gerenciando a loja; 

levava os produtos de Sorriso para Ipiranga do Norte; as notas fiscais e 

controle de estoque eram feitos pela matriz; a remessa de Sorriso para 

Ipiranga era feita após a escolha dos produtos pelo vendedor externo; a 

transferência era feita por meio de controle interno, de notas da matriz 

para a filial; na sua época, a loja de Ipiranga do Norte possuía um estoque 

de aproximadamente 250 mil reais; quando do acidente, não era mais 

funcionário; acredita que o incêndio ocorreu por causa do ar condicionado 

que ficava ligado. Já as testemunhas Juliana Cristina Azolin Heck e 

Fernando Zimmermann Heck foram contraditadas pela requerida sob o 

argumento de possuírem interesse na causa, já que litigam contra a 

requerida em ação decorrente dos mesmos fatos narrados nesta 

demanda. A contradita foi acolhida por este Juízo, indeferindo-se, pois, as 

oitivas, o que se deu com fulcro no disposto no art. 447, §3°, II do CPC, 

não havendo, então, falar-se em cerceamento de defesa. Art. 447 Podem 

depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, 

impedidas ou suspeitas. § 3o São suspeitos: (...) II – o que tiver interesse 

no litígio. Outrossim, confirmou-se através da prova testemunhal que as 

notas fiscais dos produtos adquiridos são emitidas com o CNPJ da matriz 

em Sorriso. Contudo, esclareceu-se também que a remessa dos produtos 

da matriz para a filial é feita mediante nota emitida por sistema interno e 

assinada pelo vendedor externo que tiver solicitado os produtos em 

consignação. E fato é que tais documentos, comprovando a remessa de 

produtos da loja de Sorriso para a de Ipiranga do Norte não foram 

anexados à exordial, inexistindo, pois, notas com assinatura ou referência 

a vendedores externos de Ipiranga do Norte, para consequente 

comprovação da remessa de produtos para venda e formação de 
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estoque. No ponto, para que nada fique sem resposta, rejeito os 

documentos juntados pela autora nos IDs 3262141 e seguintes e 3262292 

e seguintes, carreados quando da apresentação de impugnação à 

contestação, posto que em desacordo com o artigo 434, caput, do CPC: 

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os 

documentos destinados a provar suas alegações. Com efeito, o momento 

oportuno para juntada de documento para a parte autora é com a petição 

inicial. Consigna-se, ainda, que os documentos ora referidos não se tratam 

de documentos novos a ensejar a aplicação do artigo 435 do CPC (Art. 

435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos 

novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.). 

Sendo assim, a ausência efetiva de provas dos alegados prejuízos induz 

à negativa do pedido de ressarcimento de danos, tendo em vista que a 

simples alegação não basta para convencer o juízo (“allegatio et non 

probatio quasi non allegatio”). Ora, quem pleiteia, via de regra, tem o ônus 

de asseverar os fatos autorizadores do pedido e, por consequência, tem 

o ônus da prova. Carnelutti, citado por Moacyr Amaral Santos, (in 

“Comentários ao Código de Processo Civil”, IV vol., 2ª edição, Rio de 

Janeiro, Forense, 1977, fls. 34 e 35) sustentava que “quem expõe uma 

pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam”. CHIOVENDA, 

também citado por Moacyr Amaral Santos, na obra e páginas supra 

citadas, deixou assentado que “ao autor cabe dar prova dos fatos 

constitutivos da relação jurídica litigiosa” In casu, pois, tal não ocorreu, e a 

forçosa conclusão a que se há de chegar é que o veredicto de mérito há 

de ser desfavorável à requerente, com todos os consectários de praxe 

daí decorrentes. Saliente-se, ademais, que quando da apresentação de 

memoriais, a requerente formulou pedido de apuração dos danos (embora 

entendesse que estes já se encontrariam suficientemente provados), em 

fase de liquidação de sentença. Melhor sorte, porém, não lhe assiste 

neste aspecto. A uma porque a alteração do pedido é vedada após o 

saneamento do feito, conforme se depreende da exegese do art. 329, II do 

CPC. Esclarece-se: quando do ajuizamento da demanda, a requerente 

formulou pedido certo e determinado de condenação da requerida no 

pagamento do importe de R$ 207.421,99 (duzentos e sete mil,quatrocentos 

e vinte e um reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros e 

correção monetária. Já em sede de alegações finais, formulou novo 

pedido, pugnando fosse reconhecida a existência dos danos e que estes 

fossem quantificados em fase de cumprimento de sentença. E, ainda que 

se considerasse tal possibilidade, não é o caso de remessa do feito à 

fase liquidatória, pois a aferição do quantum debeatur apenas seria viável 

em momento posterior, se demonstrado, estreme de dúvidas, o an 

debeatur, o que não ocorreu. É incabível que as provas que evidenciam a 

ocorrência dos danos emergentes sejam produzidas em sede de 

cumprimento de sentença, eis que as provas que lastreiam o pleito de 

reparação devem ser lançadas no processo de conhecimento para, por 

conseguinte, serem quantificadas, e não apuradas, na respectiva 

execução. Por fim, como é cediço, a imputação de responsabilidade civil 

supõe a presença de dois elementos de fato, quais sejam: a conduta do 

agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo 

causal (consistente num elo referencial, numa relação de pertencialidade, 

entre os elementos de fato; e é normativo , porque tem contornos e limites 

impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil 

só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados 

pela conduta do agente). Entrementes, considerando que a efetiva 

existência do prejuízo não foi demonstrada a contento, resta prejudicada a 

análise da conduta da requerida e, consequentemente, do nexo causal. 

Ou seja, a condenação à reparação de danos depende de prova de sua 

efetiva ocorrência. No entanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia, por força do art. 373, I do CPC. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais o que mais nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Reparação de Danos ajuizada por MARKA 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- JD ESPORTES MAGAZINE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Tratando-se de sentença declaratória negativa, porque de 

improcedência do pedido, condeno a parte sucumbente (autora) ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §8º, do 

CPC, considerando as regras previstas no §2º do mesmo dispositivo legal. 

Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, aguarde-se cumprimento voluntário, ou ainda, provocação do 

interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-57.2016.8.11.0040
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Autos nº 1000502-57.2016.8.11.0040 Requerente: Marka Artigos 

Esportivos Ltda – JD Esportes Magazine Requerida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reparação 

de Danos ajuizada por MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – nome 

fantasia J D ESPORTES MAGAZINE, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, pretendendo a reparação dos danos emergentes 

suportados em razão de incêndio ocorrido em escritório da requerida, e 

que teria se alastrado para a sua loja de artigos esportivos, consumindo 

todos os produtos expostos e em estoque, além dos móveis existentes no 

local, totalizando prejuízo no valor R$ 207.421,99 (duzentos e sete mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos). A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID 1452028 e 1453365 e seguintes. 

Decisão inicial, ID 1458720, designando audiência de tentativa de 

conciliação. Petição da requerente através do ID 1931374, requerendo a 

juntada da planilha de ID 1931383 e do documento de ID 1931385, com a 

relação dos objetos queimados por ocasião do acidente. A sessão de 

mediação restou infrutífera, conforme se observa do ID 1949432. 

Contestação apresentada pela requerida no ID 244656, tornando 

controvertidos os fatos alegados na inicial; sustentando ausência de culpa 

e de comprovação dos danos, pugnando pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação apresentada através da petição de ID 

3262105, acompanhada dos documentos de ID 3262141 e seguintes e 

3262292 e seguintes. Despacho determinando a especificação de provas, 

ID 3280204, seguido da manifestação da requerente no ID de fl. 4141842 e 

da requerida no ID de fl. 4372905. Proferida decisão saneadora no ID 

4571048, indeferindo pedido da requerida de expedição de ofício à SEFAZ 

e deferindo a produção de prova oral, designando, para tanto, audiência 

de instrução. Audiência realizada, conforme termo de ID 677191. 

Memoriais finais pela requerente no ID 7360594 e pela requerida no ID 

8132891. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se, pois, de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Marka 

Artigos Esportivos Ltda, nome fantasia JD Esportes Magazine, situada na 

Rua dos Cajus, 117, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, alegando, 

em síntese, que a loja de artigos esportivos situa-se ao lado do escritório 

da requerida, e que no dia 25 de agosto de 2015, por volta das 8h, um 

responsável da requerente percebeu que havia muita fumaça em 

mencionado escritório, tendo este, em seguida, sido consumido pelas 

chamas, que se alastraram para os imóveis vizinhos, dentre eles, seu 

estabelecimento comercial. Menciona que o incêndio foi causado por uma 

sobrecarga no aparelho de ar condicionado instalado no escritório da 

demandada, que funcionava ininterruptamente e não recebia manutenção, 

o que pretendeu demonstrar através de Laudo elaborado pela Politec, 

acostado no ID 1453679 e seguintes. Sustentou que o fogo destruiu por 

completo a construção do imóvel em que funcionava a loja, e por 

conseguinte, queimou todos os artigos esportivos existentes no local, 

dentre produtos expostos e em estoque, além dos móveis e aparelhos 

eletrônicos. Carreou à inicial, através do ID 1453590 e seguintes várias 

notas fiscais de produtos, diga-se de passagem, todas tendo como 

destinatária a matriz Marka Artigos Esportivos LTDA ME, com endereço na 

Rua Edgar Garcia Siqueira, 279, Centro, em Sorriso/MT. Posteriormente, 

alegando erro quando da distribuição da inicial, colacionou aos autos 

novos documentos, de ID 1931383 e 19311385 consistentes em planilha 
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elaborada por sistema eletrônico contendo descrição dos produtos 

esportivos em tese, queimados, e relação simples dos móveis e 

eletroeletrônicos, sem especificações. Assim, requereu a procedência da 

demanda, com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 

207.421,99 (duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

noventa e nove centavos) para reparação dos danos causados. A 

requerida, em sua contestação, argumentou que o fogo teve início em 

decorrência de caso fortuito, o que afastaria sua responsabilidade pelo 

incêndio no local, com base na teoria do risco administrativo; mas que, 

ainda assim, por mera liberalidade, custeou a reforma do imóvel da 

requerente. Refutou o fato de que o ar condicionado não recebia 

manutenção e esclareceu que este permanecia ligado apenas quando 

havia funcionários no local. Pugnou que, ainda que se cogitasse sua 

responsabilidade pelo acidente, fosse improcedente o pedido de 

reparação dos danos materiais, ante a ausência de comprovação. 

Destacou que todas as notas fiscais que acompanham a inicial se referem 

à matriz de Sorriso, não havendo qualquer documento comprobatório de 

que algum ou todos os produtos listados tivessem sido remetidos para a 

filial de Ipiranga do Norte, já que não foram colacionadas notas fiscais de 

transferência, comprovante de estoque, ou balanço relativo ao período 

que precedeu o incêndio. No ponto, então, compre consignar que razão 

assiste à requerida Energisa, uma vez que da análise acurada dos 

documentos anexados à inicial, pode-se inferir que todas as notas fiscais, 

sem exceção, se referem ao recebimento de produtos pela matriz da loja 

requerente, situada em Sorriso. Já no que pertine aos documentos 

colacionados através da petição de ID 1391374, tem-se que a planilha de 

ID 1931383 consiste em documento elaborado por sistema informatizado, 

em que constam apenas denominação, quantidade e valor dos bens que 

teriam sido queimados em Ipiranga do Norte, o que só é possível de se 

verificar em virtude da inscrição “QUEIMOU-IPIRANGA DO NORTE – 

25/08/2015”. Mas não há notas fiscais, notas de transferência, assinatura 

dos responsáveis pela remessa e recebimento, balanço ou detalhamento 

de estoque, ou seja, não há lastro mínimo que permita conclusão segura 

de que tais produtos deixaram a matriz de Sorriso e foram levados à filial 

de Ipiranga do Norte, a fim de constituir seu mostruário e estoque. Com 

relação ao documento de ID 1931385, trata-se de planilha muito 

simplificada, que não especifica suficientemente o bem relacionado, eis 

que ausentes informações quanto à cor, modelo, marca, avaliação de 

preço de mercado ou outro meio pelo qual se chegou aos valores a eles 

atribuídos; e portanto, incapaz de comprovar o prejuízo- o mesmo podendo 

de se dizer em relação às fotografias juntadas no início do processo. Por 

conseguinte, conclui-se que, documentalmente, não foram produzidas 

provas hábeis à demonstração, e tampouco à quantificação do alegado 

prejuízo. Passo à análise da prova oral, produzida em audiência de 

instrução. A testemunha Josivan Trindade Rocha informou ter 

conhecimento do incêndio que ocorreu na loja de Ipiranga do Norte; que 

sabe que havia produtos esportivos na loja, mas não sabe especificar, 

nem dizer quantidade e valores; que é funcionário da loja de Sorriso; que o 

valor do prejuízo apenas ouviu falar, não tendo acesso aos registros; por 

fim, afirmou que as notas fiscais da filial de Ipiranga são emitidas pela loja 

de Sorriso. Por sua vez, a testemunha Wellington Ângelo Paduan 

mencionou que, através de um grupo de Whatsapp composto por 

vendedores externos da loja matriz, ficou sabendo do incêndio; é 

vendedor externo em Boa Esperança e possui estoque em sua loja; que 

trabalha com o CNPJ da empresa sediada em Sorriso, encomendando 

mercadorias e assinando guia de remessa para recebimento dos produtos 

em consignação; não tem carteira assinada; realiza seu controle de 

estoque a cada 2 ou 3 meses, e deve ter aproximadamente 140 (cento e 

quarenta) a 145 (cento e quarenta e cinco) mil reais em produtos; através 

de sistema, a matriz tem controle do estoque da filial; acredita que sua loja 

seja aproximadamente do mesmo tamanho da loja de Ipiranga do Norte. Ao 

seu turno, a testemunha Alessandro da Silva Lima noticiou que trabalhou 

em Ipiranga do Norte em período anterior ao incêndio, gerenciando a loja; 

levava os produtos de Sorriso para Ipiranga do Norte; as notas fiscais e 

controle de estoque eram feitos pela matriz; a remessa de Sorriso para 

Ipiranga era feita após a escolha dos produtos pelo vendedor externo; a 

transferência era feita por meio de controle interno, de notas da matriz 

para a filial; na sua época, a loja de Ipiranga do Norte possuía um estoque 

de aproximadamente 250 mil reais; quando do acidente, não era mais 

funcionário; acredita que o incêndio ocorreu por causa do ar condicionado 

que ficava ligado. Já as testemunhas Juliana Cristina Azolin Heck e 

Fernando Zimmermann Heck foram contraditadas pela requerida sob o 

argumento de possuírem interesse na causa, já que litigam contra a 

requerida em ação decorrente dos mesmos fatos narrados nesta 

demanda. A contradita foi acolhida por este Juízo, indeferindo-se, pois, as 

oitivas, o que se deu com fulcro no disposto no art. 447, §3°, II do CPC, 

não havendo, então, falar-se em cerceamento de defesa. Art. 447 Podem 

depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, 

impedidas ou suspeitas. § 3o São suspeitos: (...) II – o que tiver interesse 

no litígio. Outrossim, confirmou-se através da prova testemunhal que as 

notas fiscais dos produtos adquiridos são emitidas com o CNPJ da matriz 

em Sorriso. Contudo, esclareceu-se também que a remessa dos produtos 

da matriz para a filial é feita mediante nota emitida por sistema interno e 

assinada pelo vendedor externo que tiver solicitado os produtos em 

consignação. E fato é que tais documentos, comprovando a remessa de 

produtos da loja de Sorriso para a de Ipiranga do Norte não foram 

anexados à exordial, inexistindo, pois, notas com assinatura ou referência 

a vendedores externos de Ipiranga do Norte, para consequente 

comprovação da remessa de produtos para venda e formação de 

estoque. No ponto, para que nada fique sem resposta, rejeito os 

documentos juntados pela autora nos IDs 3262141 e seguintes e 3262292 

e seguintes, carreados quando da apresentação de impugnação à 

contestação, posto que em desacordo com o artigo 434, caput, do CPC: 

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os 

documentos destinados a provar suas alegações. Com efeito, o momento 

oportuno para juntada de documento para a parte autora é com a petição 

inicial. Consigna-se, ainda, que os documentos ora referidos não se tratam 

de documentos novos a ensejar a aplicação do artigo 435 do CPC (Art. 

435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos 

novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.). 

Sendo assim, a ausência efetiva de provas dos alegados prejuízos induz 

à negativa do pedido de ressarcimento de danos, tendo em vista que a 

simples alegação não basta para convencer o juízo (“allegatio et non 

probatio quasi non allegatio”). Ora, quem pleiteia, via de regra, tem o ônus 

de asseverar os fatos autorizadores do pedido e, por consequência, tem 

o ônus da prova. Carnelutti, citado por Moacyr Amaral Santos, (in 

“Comentários ao Código de Processo Civil”, IV vol., 2ª edição, Rio de 

Janeiro, Forense, 1977, fls. 34 e 35) sustentava que “quem expõe uma 

pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam”. CHIOVENDA, 

também citado por Moacyr Amaral Santos, na obra e páginas supra 

citadas, deixou assentado que “ao autor cabe dar prova dos fatos 

constitutivos da relação jurídica litigiosa” In casu, pois, tal não ocorreu, e a 

forçosa conclusão a que se há de chegar é que o veredicto de mérito há 

de ser desfavorável à requerente, com todos os consectários de praxe 

daí decorrentes. Saliente-se, ademais, que quando da apresentação de 

memoriais, a requerente formulou pedido de apuração dos danos (embora 

entendesse que estes já se encontrariam suficientemente provados), em 

fase de liquidação de sentença. Melhor sorte, porém, não lhe assiste 

neste aspecto. A uma porque a alteração do pedido é vedada após o 

saneamento do feito, conforme se depreende da exegese do art. 329, II do 

CPC. Esclarece-se: quando do ajuizamento da demanda, a requerente 

formulou pedido certo e determinado de condenação da requerida no 

pagamento do importe de R$ 207.421,99 (duzentos e sete mil,quatrocentos 

e vinte e um reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros e 

correção monetária. Já em sede de alegações finais, formulou novo 

pedido, pugnando fosse reconhecida a existência dos danos e que estes 

fossem quantificados em fase de cumprimento de sentença. E, ainda que 

se considerasse tal possibilidade, não é o caso de remessa do feito à 

fase liquidatória, pois a aferição do quantum debeatur apenas seria viável 

em momento posterior, se demonstrado, estreme de dúvidas, o an 

debeatur, o que não ocorreu. É incabível que as provas que evidenciam a 

ocorrência dos danos emergentes sejam produzidas em sede de 

cumprimento de sentença, eis que as provas que lastreiam o pleito de 

reparação devem ser lançadas no processo de conhecimento para, por 

conseguinte, serem quantificadas, e não apuradas, na respectiva 

execução. Por fim, como é cediço, a imputação de responsabilidade civil 

supõe a presença de dois elementos de fato, quais sejam: a conduta do 

agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo 

causal (consistente num elo referencial, numa relação de pertencialidade, 

entre os elementos de fato; e é normativo , porque tem contornos e limites 

impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil 

só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados 

pela conduta do agente). Entrementes, considerando que a efetiva 
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existência do prejuízo não foi demonstrada a contento, resta prejudicada a 

análise da conduta da requerida e, consequentemente, do nexo causal. 

Ou seja, a condenação à reparação de danos depende de prova de sua 

efetiva ocorrência. No entanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia, por força do art. 373, I do CPC. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais o que mais nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Reparação de Danos ajuizada por MARKA 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- JD ESPORTES MAGAZINE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Tratando-se de sentença declaratória negativa, porque de 

improcedência do pedido, condeno a parte sucumbente (autora) ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §8º, do 

CPC, considerando as regras previstas no §2º do mesmo dispositivo legal. 

Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, aguarde-se cumprimento voluntário, ou ainda, provocação do 

interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

1000168-52.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência COMPLEMENTAR do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA 

DO NORTE/MT, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 

(urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16 

de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

 

Autos n° 1001290-03.2018.8.11.0040 Requerente: CLAUDIA DA CUNHA 

BARBOSA Requerida: UNIMED FORTALEZA Vistos etc. Cuida-se de ação 

cominatória com pedido de tutela de urgência c/c danos morais e 

ressarcimento das despesas pagas proposta por CLAUDIA DA CUNHA 

BARBOSA em desfavor de UNIMED FORTALEZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que foi diagnosticada em 

Setembro de 2009 com Metástase de Adamantinoma de fêmur esquerdo, 

doença classificada como CID: C40. Narra que, desde o diagnóstico, 

passou por diversos tratamentos médicos, tendo feito uso do 

medicamento SUSTENT até pouco tempo atrás, no entanto, em outubro de 

2017, ao realizar exame PET/CT, verificou-se a progressão da doença, 

momento em que o médico assistente optou por modificar a medicação, 

prescrevendo VOTRIENT (Pazopanibe), 400mg, 2 comprimidos via oral 1 

vez ao dia, uso contínuo e sem prazo definido para o tratamento. Segue 

narrando que a requerida sempre forneceu o medicamento anterior, qual 

seja SUSTENT, sendo que, a partir de Outubro de 2017, com a mudança 

de tratamento indicada pelo médico que a acompanha desde o diagnóstico, 

a mesma recusou-se a fornecer o medicamento VOTRIENT, sob a 

alegação de que se trata de medicamento de uso off label, ou seja, não 

possui indicação em bula da ANVISA para o tratamento indicado, nem 

consta no Rol de medicamentos antineoplásicos orais para o tratamento de 

câncer. Afirma ainda, que realizou a compra do medicamento supracitado 

no mês de Novembro e Dezembro de 2017 com a ajuda dos familiares, no 

entanto, ante a impossibilidade arcar com os custos do mesmo, o qual 

custa em torno de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta), está 

desde o mês de Janeiro com o tratamento paralisado. Por tais razões, 

pugna pela concessão de tutela de urgência, que visa a obrigação de 

fazer, para que a requerida seja compelida a fornecer imediatamente o 

medicamento VOTRIENT (Pazopanibe), ou, alternativamente, custear a 

compra do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 5.0000,00 (cinco mil 

reais). No mérito, requer a procedência da demandada, a fim de que seja 

confirmada a liminar pugnada, além da condenação da requerida na 

restituição do valor pago pelo medicamento no importe de R$ 17.200,00 

(dezessete mil e duzentos reais), bem como no pagamento do valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais face a 

negativa. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 12231301 e 

seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme explanado, a requerente pugna pelo 

deferimento em caráter de tutela de urgência de pedido de fornecimento 

de medicamento ou custeio do mesmo de que a requerente necessita em 

caráter urgente. Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Relativamente ao primeiro requisito, pela documentação encartada aos 

autos, restou demonstrado que a requerente necessita fazer uso do 

medicamento VOTRIENT (Pazopanibe) como forma de tratamento do tumor 

que possui, consoante se extrai dos relatórios médicos constante no ID. 

12231450/ 12231454. Ademais, em observância aos documentos 

juntados, especialmente em ID. 12231306, restou comprovada a condição 

de beneficiária da requerente junto ao plano de saúde da empresa 

requerida. Quanto à possibilidade de perigo de dano, igualmente se mostra 

presente, uma vez que o pedido de tutela antecipada tem por escopo 

assegurar a integridade física da requerente, como forma de restabelecer 

a sua saúde e estabilizar seu quadro clínico. Afinal, a gravidade do caso 

da autora e a urgência do tratamento necessário foram expressamente 

confirmadas pelo médico especialista Dr. Óren Smaletz, em relatório 

acostado em ID. 12231450, o qual consignou que “o tratamento deve se 

iniciar o mais rápido possível devido a progressão de doença”. Desse 

modo, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório 

seria, sem muita digressão, conduta incompatível com os princípios de 

justiça, equidade e proporcionalidade. Mais a mais, a saúde da segurada 

deve ser prestigiada, uma vez que é mais importante do que o receio da 

requerida de ter, eventualmente, que custear procedimento dispendioso, 

enquanto tramita a demanda. Assim, há de se analisar a questão sob o 

princípio da proporcionalidade: “Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, 

ante o conflito levado aos autos pelas partes, deve proceder à avaliação 

dos interesses em jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem 

jurídica, ostentar maior relevo e expressão (...) Não se cuida, advirta-se, 

de sacrificar um dos direitos em benefício do outro, mas de aferir com 

razoabilidade os interesses em jogo à luz dos valores consagrados no 

sistema jurídico” (JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo 

civil brasileiro, 2ª ed., SP: Saraiva, 2003, p. 83). Além disso, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, não vislumbro justificativa plausível na 

recusa da requerida em fornecer o medicamento, valendo-se da alegação 

de que se trata de medicamento de uso off label, conforme exarado na 

negativa juntada em ID. 12231385 - Pág. 5, o que, por si só, não é capaz 

de afastar a cobertura do tratamento. Nesse sentido, já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: “[...] questão a ser 
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dirimida neste recurso, portanto, diz respeito à legalidade e a abusividade 

da negativa de cobertura pelo Plano de Saúde de fornecimento de 

medicamento para uso off-label, que pode ser compreendido como 

tratamento experimental, nos termos do §1º do art. 19 da Resolução 

Normativa 338/2013, da ANS, (...). Além disso, a requerida sustenta que a 

negativa fundamentou-se em cláusula contratual restritiva que exclui a 

cobertura de tratamentos experimentais e de uso domiciliar, que, por sua 

vez, estaria calcada em permissivo legal neste sentido. O fundamento da 

apelante, em princípio, não conflita com o art. 10, I e VI da Lei 9.656/98: 

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com 

cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo 

partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de 

enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a 

internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I. tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental; (...) VI. fornecimento de medicamentos para tratamento 

domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do inciso II 

do art. 12NS. Ocorre que embora a Lei nº 9.656/98 autorize a exclusão de 

cobertura de fármaco de uso domiciliar, o próprio dispositivo legal prevê 

que a restrição não alcança "o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do 

inciso II do art. 12". Tais exceções referem-se justamente a medicamentos 

para tratamento de câncer: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos 

domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos 

adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; g) cobertura para 

tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, 

procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, 

na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à 

continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; 

E, conforme relatado, o autor da demanda é portador de neoplasia de 

próstata, hipótese, portanto, que a restrição contratual não poderia 

alcançar por expresso impedimento legal. Quanto ao argumento de que a 

recusa é autorizada por se tratar de medicamento de uso off-label, é de 

se considerar, primeiramente, que é fato incontroverso que o plano de 

saúde contratado pelo usuário cobria o tratamento para a moléstia por ele 

apresentada. Neste contexto, é cediço o entendimento jurisprudencial de 

que o plano de saúde pode limitar o rol de doenças cobertas mas não o 

tipo de tratamento: (...) No caso em comento, em que o médico-assistente 

responsável pelo tratamento do usuário paciente indicou o medicamento 

em questão (Votrient) em razão do seu quadro de saúde, não poderia o 

Plano de Saúde negar a cobertura por entender não ser o tratamento mais 

indicado para a doença do autor. A decisão quanto à necessidade e 

adequação do tratamento médico, frise-se, é de responsabilidade do 

profissional da medicina que acompanha o caso e tem formação 

especializada para tanto. Neste sentido: (...) Afinal, os usuários são 

compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e 

quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta 

transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada 

e constante, determinada quantia de dinheiro. Portanto, é de se manter a 

obrigação de fornecimento do medicamento conforme postulado na 

petição inicial e determinado na sentença. (STJ - AREsp 975306. 

Publicação: 06/02/2017. Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) Sob 

esta mesma ótica, em casos semelhantes ao dos autos, é o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA 

MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO 

OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com 

metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, 

estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do 

medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto 

a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde 

apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, 

não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, 

incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o 

paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um 

medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo 

tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em 

casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, 

conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese 

fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada 

do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença 

que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016) (AI 107414/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) Sendo 

assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos 

preceitos legais supracitados, é medida escorreita o deferimento da liminar 

pugnada. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela almejada, para COMPELIR a 

requerida para, no prazo de 48 horas, FORNECER E/OU CUSTEAR O 

MEDICAMENTO VOTRIENT (Pazopanibe) à requerente, sob pena de 

MULTA DIÁRIA no caso de descumprimento da presente obrigação de 

fazer, que FIXO no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). CITE-SE, conforme 

requerido, devendo constar as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de Junho de 2018, às 13h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Sem prejuízo, DEFIRO a 

AJG pugnada na exordial. Por fim, PROCEDA-SE com a identificação visual 

do feito, para que tramite com prioridade, nos termos do art. 1.048, I, do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 16 de Março de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002248-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO ZAHN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002248-23.2017.811.0040 Exequente: ENZO MONTEIRO ZAHN, 

representado pela genitora PATRICIA MONTEIRO DA SILVA, assistidos 

pela Defensoria Pública Estadual Executado: MARCIO ANTONIO ZAHN 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por 

ENZO MONTEIRO ZAHN, representado pela genitora PATRICIA MONTEIRO 

DA SILVA, assistidos pela Defensoria Pública Estadual em desfavor de 

MARCIO ANTONIO ZAHN, todos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, decretou-se a prisão civil do executado (Id. 10878663). Em 

Id. 11332764 a exequente noticiou nos autos o pagamento parcial da 

dívida, juntando planilha atualizada do débito remanescente. Expediu-se 

mandado de prisão civil em Id. 12072605. Logo após, aportou-se aos 

autos pedido de revogação da ordem de prisão pelo executado (Id. 

12227127), informando o cumprimento integral do débito, apresentando os 

comprovantes em Id. 12227135. Instado a se manifestar, o Parquet pugnou 

pela soltura do executado (Id. 12243618). Certidão acostada em Id. 

12245545, informando o cumprimento do mandado de prisão. Instada a se 

manifestar, a DPE noticiou o contato telefônico com a exequente em 

15/03/2015, a qual se comprometeu a verificar se houve a compensação 

de tais valores em sua conta bancária, no entanto, na data de hoje não 

obteve êxito em contatá-la, razão pela qual pugnou pela intimação da parte 

para comparecer na sede da DPE. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Sem delongas, ante o 

cumprimento integral da obrigação demonstrado em Id. 12227135, bem 

como o parecer ministerial favorável, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE o 

alvará de soltura em favor do executado. CIENTIFIQUE-SE o MPE e a DPE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 16 

de Março de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 103846 Nr: 6880-51.2013.811.0040
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GRAÇA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de LUCAS DO RIO VERDE, com a finalidade de 

CITAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 103846 Nr: 6880-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GRAÇA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 2281-06.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, 

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, JULIANA 

DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o embargante, 

que requereu a prova (art. 33, do CPC), a recolher o valor dos honorários 

pericias, fixados pela MM. Juíza no valor de R$ 6.000,00, no prazo de 05 

dias, sob pena de preclusão e julgamento conforme o estado do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 145872 Nr: 1896-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PROSPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo das Cartas Precatórias 

expedidas às Comarcas de OSVALDO CRUZ-SP E PRESIDENTE 

PRUDENTE-SP, com a finalidade de CITAÇÃO, devendo ser comprovado 

nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata via malote 

digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 5885-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, OLIDES MARIA 

STEFFENON, ITACIR SANTO PASQUALI, CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de TAPURAH, com a finalidade de INTIMAÇAO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145151 Nr: 1503-94.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, IVANDRÉ GARCIA 

SALES, JURACI CARLOS CAMICIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 1503-94.2016.811.0040 – Código Apolo: 145151.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 21 de Maio de 2018, às 10h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10282-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TAVARES DE MIRANDA, LEDIO 

BARDINI, JURACI JORGE CAMICIA, IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Autos n. 10282-72.2015.811.0040 - Código Apolo: 139301.

 Vistos etc.

 Com relação ao pedido formulado às fls. 786/788, CUMPRA-SE consoante 

determinação exarada no AI 74047/2016 (fls. 726/732), expedindo-se o 

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

declinar o atual endereço do executado Ledio Bardini, eis que a missiva 

expedida para citação do mesmo retornou sem o devido cumprimento (fls. 

776/785).

 Aportando aos autos novo endereço, CITE-SE o executado Ledio Bardini.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RAMOS ALBINO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 16 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)

ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 16 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003712-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ FRANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 10/05/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FERRAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA SUELLEM SILVA PASSOS MORENO OAB - SP391359 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 10/05/2018 às 10 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002522-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP45142 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 10/05/2018 às 10h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARDOSO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 10/05/2018 às 11 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005623-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA-COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 17/05/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000982-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASENER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000982-64.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDUARDO KLASENER Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de EDUARDO KLASENER, pugnando, 

em sede liminar, a busca e apreensão do veiculo descrito na inicial. Ressai 

dos autos que, a parte autora não comprovou a mora do devedor, vez que 

o AR foi devolvido com o motivo "não procurado" (id. 11992767), tão 

pouco colacionou notificação instrumento de protesto, estando assim, em 

desconformidade das exigências do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, não tendo sido esgotadas 

as tentativas de notificar o requerido. Em reforço ao exposto, segue o 

entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 
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É firme a jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O tribunal de origem, 

apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa de notificação 

extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não foi 

concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula 

nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 520.876/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Em outro ponto, verifica-se que o autor 

não recolheu as custas e taxas processuais. Desta, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a mora do devedor, 

conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem como providencie 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. Ressalte-se que a 

ausência de recolhimento das custas implica em cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime-se Cumpra, 

expedindo e providenciando o necessário com celeridade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 17/05/2018 às 08H30MIN., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000181-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SERRAGLIO (AUTOR)

SERRAGLIO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONINI E BORGES LTDA - EPP (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 17/05/2018 às 09 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON FREDRICH GRAVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY MAURICIO WATANABE (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 17/05/2018 às 10 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000850-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 24/05/2018 às 09 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENE DE SOUZA LEITE (AUTOR)

M. L. D. S. (AUTOR)

L. V. D. S. L. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI POZZOBON (RÉU)

ILO POZZOBON (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 24/05/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 05/04/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003492-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003492-21.2016.8.11.0040 

AUTOR: OSMAR CASAGRANDE RÉU: AYMORE Vistos, e etc. Pretende a 

parte autora a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que 

não possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o pedido de 

assistência judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria 

petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do 

requerente, nada impede de ordenar a comprovação do estado de 

pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o deferimento ou 

não do benefício, já que implica simples presunção iuris tantum, suscetível 

de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa 

natural”, nada impede que seja determinado à parte a comprovação de 

suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 
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presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000233-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CATANEO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISON DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que não houve tempo hábil para cumprimento 

da Audiência de Conciliação/Mediação de 20/06/2017, e cumprindo 

determinação judicial, REDESIGNO Audiência para 24/04/2018 às 10h30, 

motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e 

horário no CEJUSC desta comarca. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI 

Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87178 Nr: 6670-68.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONADIR LOURENÇO GONÇALVES, ROBERTO 

FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:48.729/PR, MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:5.301/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , PARA NO PRAZO LEGAL, REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA JUNTADA AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106750 Nr: 9779-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCORRAD COMERCIO DE CHOCOLATE 

LTDA - ME, DEIVIDE FELISBERTO STUMM, RAQUEL FURTADO DE SOUZA 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , PARA NO PRAZO LEGAL, REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA JUNTADA AOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128203 Nr: 4321-53.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO BIRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BORGES ARANTES - 

OAB:27540

 Autos nº 4321-53.2015 (Código 128203)

 Vistos etc.

 Tendo em vista o afastamento desta magistrada das atividades 

jurisdicionais nos dias 13, 14 e 15 de Julho do corrente ano, em 

decorrência de usufruto da licença para tratar de interesse particular já 

deferida pela E. CGJ/MT., nos termos do art. 252, “b” e parágrafo primeiro 

do COJE, bem como a partir do dia 18 de Julho também do corrente ano, 

em razão do usufruto de licença-maternidade, não tendo havido tempo 

suficiente para despachar/decidir e/ou sentenciar neste processo, 

devolvo os autos em Cartório a fim de que, oportunamente, seja 

providenciada a conclusão ao Substituto Legal.

 Cumpra-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Julho de 2016.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129155 Nr: 4859-34.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 13H30MIN., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136746 Nr: 8911-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP-M, JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 14h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 9458-84.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARDOSO DA SILVA, LUIZ 

ALBERTO BERTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:10848-A /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 15 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110903 Nr: 3042-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 15h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111922 Nr: 3881-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA VENTURA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 11 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38596 Nr: 1496-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ ZENI, SANDRA ZUCHE ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A, ACE SEGURADORA S/A, AON AFFINITY DO 

BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10467-, EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:138.646

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 14 HORAS, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120633 Nr: 9681-03.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA CELINA BESERRA CÂNDIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/06/2018 às 16horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43089 Nr: 45-23.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 45-23.2008.811.0040, Protocolo 

43089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 3275-29.2015.811.0040

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

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA 

CAPELLESSO A BATISTELLA, para devolução dos autos nº 

3275-29.2015.811.0040, Protocolo 126449, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47125 Nr: 4048-21.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 
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OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4048-21.2008.811.0040, 

Protocolo 47125, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35500 Nr: 4631-74.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI, ROQUE JOSÉ 

GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4631-74.2006.811.0040, 

Protocolo 35500, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 43974 Nr: 775-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 Código nº 43974

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se as partes para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47825 Nr: 4762-78.2008.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , PARA NO PRAZO LEGAL, REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA JUNTADA AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 128203 Nr: 4321-53.2015.811.0040

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO BIRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BORGES ARANTES - 

OAB:27540

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 102585 Nr: 5522-51.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI WALKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 35810 Nr: 4926-14.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Benef.Rod.Int.Leste Oeste-Trecho 

Sorriso-Ip.do Norte-Itanhanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 182678 Nr: 2436-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO BIRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ferreira Barbosa - 

OAB:2193GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12.424-A

 INTIMAÇÃO do excepto para manifestar-se sobre a alegada 

incompetência deste Juízo no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005493-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 
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cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 13 de ABRIL de 2018, 

às 16 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005493-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 13 de ABRIL de 2018, 

às 16 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003163-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZIBETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FELDKIRCHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003163-72.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: MARCELO ZIBETTI EMBARGADO: ENIO FELDKIRCHER 

VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente certificado pela 

Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO 

os embargos à execução apresentados, todavia, ausentes os requisitos 

legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. Deixo consignado que a 

preliminar alegada pelo embargante se confunde com o mérito e com este 

será analisada. No mais, intime-se o exequente para manifestação, nos 

termos do art. 920, inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 58187 Nr: 1664-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 187889 Nr: 2849-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 924-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO, LUZIA REIS 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para retirar na Secretaria da Terceira Vara a certidão de Registro da 

Penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119052 Nr: 9366-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JURACI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:AOB/MG 55418, SELMA VIEIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MG 49212

 Processo: 9366-72.2014.811.0040 Código: 119052 Visto em Correição 

Judicial/PCB INTIME a parte requerida para que traga aos autos certidão de 

nascimento da prole. Após, concluso para deliberações. Cumpra, 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 18 de Janeiro de 

2016. Anderson Candiotto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119052 Nr: 9366-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JURACI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:AOB/MG 55418, SELMA VIEIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MG 49212

 Processo: /Código: 119052

VISTO/PM

Trata-se de feito, o qual se inclui naqueles que a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado do Mato Grosso entende necessária à inclusão na 5ª 

Fase de Campanha “JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 

28/09/2016, às 08h00minhs a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 125 de 585



acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, retorne os autos conclusos para prosseguimento do feito.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 22 de agosto de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119052 Nr: 9366-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JURACI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:AOB/MG 55418, SELMA VIEIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MG 49212

 Pelo exposto, forte na disposição do art. 487, III, "a" do CPC/15, julgo 

PROCEDENTE a presente ação, tendo a requerida MARINALVA GOMES 

PEREIRA reconhecido os pedidos da exordial, assim, DECRETO o 

DIVÓRCIO das partes, julgo EXTINTO a presente demanda com resolução 

do mérito, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais ut § 2.º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa 

e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95, e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

causa.FIXO a guarda dos menores, à sua genitora MARINALVA GOMES 

PEREIRA, permanecendo o exercício do direito de visitas livres ao genitor. 

Quanto aos alimentos devidos aos menores, fixo o valor de 41,5% 

(quarenta e um inteiro e cinco décimos) do salário mínimo, devendo ser 

atualizado automaticamente, a ser pago no 10º (décimo) dia de cada mês, 

mediante depósito em conta, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência 

pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação 

orgânica e processual de regência.Publique esta decisun uma única vez 

no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.PRIC, providenciando e expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 17 de março de 2017.Anderson CandiottoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 130832 Nr: 5774-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DE LOURDES ZDEPSKI, GUILHERME 

ZDEPSKI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 82862 Nr: 1800-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 17052 Nr: 1214-21.2003.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 43875 Nr: 884-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), ADEMAR DE MARCHI, 

SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO, MARIA 

ISOLINA LOURENÇO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:4050-B

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL 

PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS 

(ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 8622-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 48801 Nr: 5686-89.2008.811.0040
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO KRASNIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFIA CRASNIEVICZ - ESPOLIO, JOSÉ 

CRASNIEVICZ - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 6588-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMPS, JOICE OLIVEIRA DO PRADO, VILMAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144646 Nr: 1205-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGO ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 132133 Nr: 6459-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTOS GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 149416 Nr: 3840-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005967-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE VELOZO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005967-13.2017.8.11.0040 

AUTOR: IVONETE VELOZO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 08/06/17 (Num. 10828849), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002991-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LORETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 
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dia 22/05/2018 às 14h30min para oitiva da testemunha da parte autora 

junto à Vara Judicial da Comarca de Santa Barbara do Sul (n. 

121/1.18.0000145-9).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA JACOB DALBEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

precatória de inquirição de testemunha, devolvida da Comarca de 

Cianorte-PR, sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001693-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002361-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ZACHARIAS MIQUELETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95601 Nr: 7476-69.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

149-150, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 149.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44875 Nr: 1826-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMADEU DOS SANTOS, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA, MAURO MEAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

419-420, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 419.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98825 Nr: 1415-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LAURINDO ALVES DE SOUZA, MARCIA 

BRESSAN CELLA, AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

194-196, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fls. 194-195.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94963 Nr: 6751-80.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. CALGARO E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:10848-A /MS, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SANDRO LUIZ 

KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Certifico que em contato telefônico com a Comarca de Rondonópolis/MT 

fui informada que a carta precatória para inquirição da testemunha Cleyton 

Marcelo Nogueira de Souza foi distribuída para a Primeira Vara Cível sob 

código 891354.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RICARDO SOUZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004670-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EVERTON RICARDO SOUZA 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10041357), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005119-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005119-26.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DONIZETI DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10920018), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II – 

Isento de custas (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 

467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006295-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006295-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000016-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RICARDO KAULE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão prolatada nos autos 

dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, pelo 

Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no Superior Tribunal de 

Justiça, bem como considerando que também se discute no presente feito 

a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS", verifico que é o caso de se 

determinar a SUSPENSÃO deste feito até julgamento definitivo daquele 

Tribunal, conforme determinado pelo ministro Relator e orientação do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular nº 3272/2017-DJA). 

Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até o julgamento dos 

recursos. Após, colha-se manifestação das partes e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000017-86.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JULIANA DE LIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006405-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

decisão prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial n. 1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que 

também se discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS", verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito 

até julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo 

ministro Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício 

Circular nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria até o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação 
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das partes e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006422-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR JOSE ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006422-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADELIR JOSE ALBERTI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006311-91.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JONAS HENRIQUE MEYER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006273-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006273-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (EXEQUENTE)

PAULO BAVARESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000082-52.2016.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO BAVARESCO, 

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO REQUERIDO: JOSE FURTADO I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SCARANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005356-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERTO SCARANARO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11024506), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005360-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005360-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE MACEDO 

REQUERIDO: OI S.A I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10321477), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005363-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES MAURICE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005363-52.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIOGENES MAURICE OLIVEIRA 

EIRELI - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas 

o pólo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - V - Com o trânsito 

em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento 

das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004074-84.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 11075776), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005293-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005293-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11078877), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003575-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE PEREIRA AMORIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003575-03.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: LARISSE PEREIRA AMORIN I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11094828), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005130-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAIARA ROSA LISBOA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11078557), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada 

acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

ABRIL de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na Revelia.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005051-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BISPO DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM JUIZ JACOB SAUER ESPÉCIE: Procedimento do 

Juizado Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO OFICIAL DE JUSTIÇA: 

NÚMERO DO PROCESSO: 1005051-76.2017.8.11.0040 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REPRESENTANTE 

PROCESSUAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARTE RECLAMANTE: DOMINGOS BISPO DAS NEVES PARTE 

RECLAMADA: ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE SAÚDE) 

INTIMANDO: GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) NA PESSOA 

DO(A) SECRETARIO(A) DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da pessoa acima indicada, para que, 

inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, 

para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315) ao reclamante DOMINGOS BISPO DAS 

NEVES. DESPACHO: CÓPIA ANEXA Sorriso - MT, 16 de março de 2018. 

Jacob Sauer Juiz de Direito SEde do juizado e Informações: Rua Canoas 

nº 641 - Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010829-39.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: FERNANDO LANZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A Ante o alegado pelo exequente no id. 10448188, oportunizo à 

executada a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer contida 

na sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº. 8010426-07.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 11796855, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 16 de março de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE MOURA ALENCAR - ME (REQUERENTE)

JOELMA DE MOURA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT Notícias NET (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1001373-87.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre o 

constante no pedido do ID nº 12112107, bem como sobre os rumos da 

execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 16 

de março de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MENDES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RUIZ RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE RODRIGUES OAB - SC18646 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002876-12.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAIR MENDES PADILHA 

REQUERIDO: FABIO RUIZ RODRIGUES DOS SANTOS SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante JAIR MENDES PADILHA que no dia 

27.04.2017 começou receber mensagens de colegas e familiares sobre 

uma postagem realizada pelo reclamado FABIO RUIZ RODRIGUES DOS 

SANTOS. Sustenta que teve sua honra e reputação ofendidas quando o 

reclamado publicou em um grupo de venda/compra/troca na rede social 

Facebook a seguinte declaração: “Atenção esse rapaz diz ser vendedor 

de madeiras, mas na verdade é estelionatário vende recebe e não entrega 

a mercadoria, ele é vagabundo pilantra, fiz deposito na conta da mulher 

dele já tem 50 dias e nada de madeira e nem dinheiro, felizmente meu 

prejuízo foi pouco força trabalhar que recupera.” Afirma o reclamante que 

não são verdadeiras as alegações e que houve desacordo comercial 

porque o cheques do reclamado voltaram e por isso não houve a entrega 

de parte da madeira adquirida. Diante do narrado, postulou a reparação 

dos danos morais suportados, no valor de R$28.110,00 (vinte e oito mil e 

cento e dez reais). Apresentada contestação, o reclamado não 

compareceu à audiência de instrução e julgamento. DO MÉRITO. Embora 

intimada, a parte reclamada não compareceu à audiência de instrução, 

razão pela qual a declaro revel, a teor do art. 20 da Lei n.º 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, salvo se o 

contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso, devendo a 

presunção, não obstante, prosperar neste feito. Desta feita, restaram 

comprovadas a publicação em rede social vinculada ao perfil do 

reclamante com declaração que lhe atribuía o crime de estelionato e que tal 

declaração fora realizada pelo reclamado, apenas restando 

pronunciamento a respeito da caracterização do dever de indenizar. O 

reclamante é vendedor e como tal a reputação influencia diretamente nas 

transações comerciais perseguidas. Aliado a isso, tem-se que 

manifestações em redes sociais possuem publicidade quase que 

instantânea, mormente quando veiculada em grupos com a finalidade de 
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vendas/compras/trocas, como ocorrido nos autos. Assim, de todo o 

contexto dos fatos e provas produzidas, sobressai que o reclamado, além 

de dever, foi até rede social providenciar publicação no certo intuito de 

prejudicar o reclamante, quando, se descontente com as transações 

realizadas, deveria ter procurado as vias legais para solução. Desta feita, 

o reclamante logrou êxito em comprovar que o reclamado praticou conduta 

ilícita ao exceder o seu limite de crítica e opinião, e que as ofensas 

proferidas sem dúvida atingiram sua honra, traduzindo, assim, ofensa a 

direito de personalidade, fazendo jus à reparação dos danos suportados, 

visto que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos 

nos artigos 186 e 927 do Código Civil, conforme orientação jurisprudencial 

nesse sentido: INDENIZAÇÃO - OFENSA À HONRA - DANO MORAL - 

COMPREENSÃO. Na indenização por injúria, difamação ou calúnia, o dano 

moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra 

da pessoa." (TJMG, AC nº2.0000.00.495977-1/000, rel. Des. Fábio Maia 

Viani, Décima Terceira Câmara Cível, julgado em 25.8.2005). INDENIZAÇÃO 

- DANO MORAL - OFENSA EM ENTREVISTA CONCEDIDA - OCORRÊNCIA 

DO ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. A livre 

manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, previstos na 

Carta Maior, não devem se sobrepor à imagem, à honra e à intimidade de 

qualquer pessoa. A indenização por dano moral objetiva compensar a dor 

sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros membros 

da sociedade a cometerem atos dessa natureza. O valor indenizatório 

deve ser fixado em quantia que não caracterize enriquecimento sem 

causa do ofendido, tampouco valor irrisório ao ofensor, de modo que o 

impeça de novas agressões. (Ap 57291/2010, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/10/2010, Publicado no DJE 08/11/2010). Nessa linha, o dano moral 

decorrente da conduta ilícita do reclamado é inquestionável e na espécie 

são decorrentes do abalo à sua imagem em virtude do fato em si e se trata 

do denominado dano in re ipsa, dispensando-se prova de efetivo 

sofrimento psíquico. Assim a lição do Desembargador Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, São Paulo: 

2004, p. 100-101): Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial 

ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos 

meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, 

algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe ‘in re ipsa’; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ‘ipso facto’ está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção ‘hominis’ ou ‘facti’, que decorre das regras da experiência 

comum. Corroborado o entendimento conforme julgado nesse sentido do E. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE 

SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL 

IN RE IPSA. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente 

ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede 

social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de 

quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria 

inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que 

resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da 

natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017). Nessa toada, 

sopesando o ilícito praticado e sua repercussão, a condição econômica 

das partes, a condição de vendedor do reclamante, cujo trabalho depende 

da credibilidade junto à população, o caráter punitivo/educativo da 

indenização do dano moral, no sentido de sinalizar ao reclamado a 

necessidade de maior cautela em suas declarações públicas e limites de 

seu direito de expressar opinião, reputo razoável a título de danos morais 

o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

presentes os pressupostos legais do dever de indenizar, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar o reclamado ao 

pagamento em favor do reclamante, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), 

a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da publicação na 

rede social. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES MOURA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000527-02.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDIMAR ALVES MOURA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem como o comprovante de 

endereço ou declaração de domicilio), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - 

Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDELEIDE NOYA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005081-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IDELEIDE NOYA SOARES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer proposta por IDELEIDE NOYA SOARES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO. Alega a parte reclamante que 

após consulta médica foram solicitados os exames de “Angiorressonancia 

de carótidas e vertebrais”, “Eletroneumiografia” e “Ressonância magnética 

de coluna lombo sacra” para diagnóstico de seu atual quadro clínico. 

Postulou: a) em sede de antecipação de tutela, a realização dos exames, 

convolando-se em definitiva ao final; b) a condenação dos reclamados ao 

pagamento mensal de uma pensão no valor de R$964,00 (novecentos e 

sessenta e quatro reais). Em contestação, o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT 

alegou: a) preliminar de falta de interesse de agir; b) preliminar de 

ilegitimidade passiva; c) impossibilidade de gerir sem recursos financeiros; 

d) não comprovação da hipossuficiência econômica, urgência, 

necessidade do tratamento e a negativa do Poder Público; e) necessidade 

de direcionamento da condenação ao ESTADO DE MATO GROSSO; f) 

reserva do possível; g) responsabilidade subjetiva; h) inexistência do 

dever de indenizar; i) se condenado, a fixação dos danos morais em valor 

razoável; j) improcedência da pensão vitalícia. A medida urgente foi 

indeferida (id. 10882469). Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO 

sustentou: a) preliminar de ausência de interesse processual; b) 

desrespeito às leis orçamentárias; c) da reserva do possível e das 

“escolhas trágicas”; d) do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde; e) impertinência da multa 

diária. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 

prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 
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art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse 

processual/INTERESSE DE AGIR. Será analisada juntamente com o mérito 

da presente demanda. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO. Não merece prosperar, porquanto a Constituição 

Federal é expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no 

atendimento à saúde, e a jurisprudência não se cansa de repetir a 

possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, não 

estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DO MÉRITO. A par do ordenamento constitucional, tem-se que 

a Lei n.º 8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, 

em seu art. 7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

sendo relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante sustenta ser necessário realizar os 

exames de “Angiorressonancia de carótidas e vertebrais” , 

“Eletroneumiografia” e “Ressonância magnética de coluna lombo sacra”, 

alegação esta, corroborada pelos protocolos efetuados junto ao Sistema 

Único de Saúde (id. 10108960), e ofícios encaminhados ao Escritório 

Regional de Sinop (id. 10649914). Afora isso, os reclamados, nas 

contestações apresentadas, não impugnaram o quadro médico alegado. 

Contudo, conforme informado pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, a reclamante 

já realizou o exame de “Ressonância magnética de coluna lombo sacra”, 

confirmado na própria impugnação à contestação. Assim, acolho o pedido 

de desistência do pedido de realização do exame de “Ressonância 

magnética de coluna lombo sacra”, formulado pela reclamante no id. 

11626353-Pág. 10. Os próprios reclamados ensejam ofensa ao princípio 

da isonomia. Isso porque a Administração Pública acaba por coagir a parte 

contrária a acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento 

necessário à garantida de seu direito a vida. Também não há que se falar 

em ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública. Diante da 

abstenção do reclamado, a parte reclamante viu-se prejudicada e acionou 

o Poder Judiciário, que optou pelo interesse mais coerente em conflito. E 

ainda que não fosse por isso, restaria o direito segundo o princípio da 

dignidade da pessoa humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob 

uma ótica meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico 

norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo 

Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" 

para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente 

discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o 

acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM 

HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 

196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 

entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 

constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 
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na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). No que se refere à cominação de multa diária, tenho que a 

mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de Justiça deste 

Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio mais eficaz 

para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas sim o 

bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). Em relação à 

hipossuficiência da parte reclamante, não é passível concluir que aquela 

preferiria correr o risco de perder sua vida ao invés de arcar com os 

custos médicos caso possuísse condições financeiras para tanto. 

Ademais, as reclamadas não lograram êxito em desconstituir a declaração 

de hipossuficiência acostada no id. 10108955, ônus que lhes incumbia 

(NCPC, art. 373, II). Por derradeiro, não verifico nos autos a existência de 

qualquer dano causado pelos reclamados, a fim de justificar sua 

pretensão de reparação dos danos materiais e morais suportados, pois 

não comprovado pela reclamante que possuía benefício no valor de 

R$964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), com pagamento 

suspenso pela ausência dos exames solicitados aos reclamados, ônus 

que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). Nesse sentido: SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO 

A REPARAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. SITUAÇÃO SUPORTE 

CAUSADORA DO DANO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE AGIR 

ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE VAI 

MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Para que possível seja o 

acolhimento a pretensão por indenização, impositiva se mostra a 

demonstração de ato ilícito, sob qualquer de suas modalidades, 

patrocinado pela Administração, ou por seus agentes, bem assim do dano 

provocado e do nexo causal entre ambos. Na situação em consideração, 

tal como bem apanhado pelo Julgador da origem, não se verificam 

quaisquer desses componentes, razão suficiente para que a demanda 

derivada seja julgada improcedente. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71006659627, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados 

Especiais/RS, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes. j. 26.07.2017, 

DJe 03.08.2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar os reclamados ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO à obrigação de fazer, 

consubstanciada em providenciar em favor da parte reclamante, a 

realização do exame de “Angiorressonancia de carótidas e vertebrais” e 

“Eletroneumiografia”, em estabelecimento público ou particular no prazo de 

30 (trinta) dias. Oficie-se ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para 

que inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no 

SUS, para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante da condenação do reclamado na 

obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o bloqueio 

de valores nas contas públicas, devendo a parte reclamante observar nos 

orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos 

planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da CNGC. 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004650-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA OLIVEIRA CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004650-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILMARA OLIVEIRA CUNHA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 9989873) injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000328-77.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LINDOMAR JALES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004068-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004068-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADENIL ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10936937), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010529-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI LUCIA SULZBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010529-77.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ELI LUCIA SULZBACHER 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002613-77.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11436625, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 16 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004980-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004980-74.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULA ACOSTA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10793592), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001542-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BARRENTO BRUNOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001542-74.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ALESSANDRO BARRENTO 

BRUNOR REQUERIDO: VIVO S.A. I - Retifique-se o registro do feito, para 

que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V – Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. VI – Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE SABINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010568-74.2016.8.11.0040 (J) Indefiro o pedido de consulta aos órgãos 

conveniados e expedição de ofício para a pesquisa do atual endereço da 

parte reclamada, isso porque é curial que se trata de providência a cargo 

da parte interessada (art. 14, I, da Lei n. 9.099/95), não tendo sido 

demonstrado nos autos que a parte reclamante tenha esgotado todos os 

meios possíveis para localização do reclamado, a fim de se desincumbir 

de tal ônus. Limitou-se, meramente a postular ao Juízo consulta aos 

órgãos conveniados. Destarte, intime-se a parte autora para manifestar 

sobre os rumos da ação, em 05 (cinco) dias, apresentando o endereço 

atualizado do reclamado, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001294-74.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por 

WILLIAN SANTOS DA SILVA, em face de CLARO S/A, relatando que não 

possui relação jurídica com a reclamada, entretanto constatou que seu 

nome incluso no cadastro de inadimplentes. Por tais fatos postula pela 

declaração de inexistência de débitos, exclusão do nome da reclamante 

do Sistema de Proteção ao Crédito e ainda pelos danos morais 

suportados. Em contestação alegou a reclamada, preliminarmente a 

inépcia da inicial, informando ser o comprovante de residência juntado pelo 

reclamante inválido, devendo, portanto ser extinta a demanda. Quanto ao 

mérito aduz ser legitimo, agindo no regular exercício do seu direito, quanto 

a negativação do nome do reclamante. No que tange aos danos morais, 

postulou a aplicação da Súmula 385 do STJ, haja vista restrições 

anteriores àquela objeto da demanda. Inexitosa conciliação (ID. 10270627). 

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. 

Preliminarmente, insta salientar que a arguição quanto a invalidez do 

comprovante de endereço não merece guarida, uma vez que há nos autos 

declaração de endereço, comprovando o endereço do reclamante (Id. 

5515126) nos termos do art. 1º, da Lei n. 7.115/83. De pronto passo a 

analise de mérito. A questão central reside ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega o reclamante, que constatou a existência de registro 

negativo perante sistema de restrição ao crédito, o qual advindo de 

inscrição providenciada pela reclamada. Aduz, porém, que não realizou a 

contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, 

limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito junto 

aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento 

pelos serviços prestados, juntou apenas contas em nome do reclamante 

(Ids. 10248814, 10248826 e 10248828), deixando, todavia, de juntar a 

documentação comprobatória da contratação. Na condição de grande 

empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pelo 

reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome do reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida á 

cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão doravante 

apenas em relação aos danos moais. O dever de indenizar, não surge 

apenas da prática de ato ilícito, demandado também a existência do dano e 

o nexo causal entre ambos. Isso, ressalte-se porque se está diante de 

relação de consumo, vigendo a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviço. Nessa toada, extrai-se da documentação juntada com a 

exordial, constante no ID. 5515125, que o registro impugnado na presente 

demanda data de 28.07.2015, ocasião esta em que registrava outros dois 

apontamentos, anteriores àquela data. Referente ao posicionamento 

defendido pela reclamada, em sua contestação, segundo o qual a 

existência de apontamento preexistente afasta a hipótese de dano moral, 

conforme preconiza a Súmula 385 do STJ: Eis o teor do aludido verbete: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Destarte, não há dano moral 

indenizável na espécie, porquanto, mesmo se admitidos constrangimentos 
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e frustrações suportados pelo reclamante, o ato da reclamada não deu 

causa a tais acontecimentos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

negócio jurídico, bem como dos débitos impugnados, devendo a parte 

reclamada cancelar o registro junto ao cadastro de proteção ao crédito. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro 

de 2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001831-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas o pólo ativo, já com o cálculo 

das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003674-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO DE MELO ARAUJO FARIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003674-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GONCALO DE MELO ARAUJO FARIAS JUNIOR 

Trata-se de reclamação proposta por MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - 

ME em face de GONCALO DE MELO ARAUJO FARIAS JUNIOR, em que 

relata a reclamante que é credora da reclamada no valor de R$ 2.386,73 

(Dois mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). Citada 

a reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A reclamada foi 

citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pela nota promissória 

apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.386,73 (Dois mil 

trezentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000049-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FRARE (EMBARGANTE)

EULAR PEDRO FRARE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Schumacher (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000049-91.2018.8.11.0040 EMBARGANTE: EULAR PEDRO FRARE, 

CLAUDETE FRARE EMBARGADO: JOSÉ SCHUMACHER Trata-se de 

embargos de terceiro ajuizados por EULAR PEDRO FRARE e CLAUDETE 

FRARE em face de JOSÉ SCHUMACHER. Conforme narrado, o embargado 

ajuizou Processo de Execução n. 1310-41.2000.811.0040 – Código 23541, 

em face de VALDEMAR JASTER para receber crédito oriundo de 

confissão de dívida vencida em 30/04/2000, no total de 550 sacas de soja, 

correspondente à quantia de R$6.040,00 (seis mil e quarenta reais). Para 

garantir a execução, o embargado/exequente postulou a penhora de 50% 

do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT sob 

n. 8.054, efetivada no rosto dos autos do Processo de Inventário n. 232/99 

que tramitou na 1ª Vara Cível deste juízo. Contudo, em decorrência da 

alienação do imóvel à Sra. Salete Mattia, ocorrida em 16/05/2012, 

posteriormente sob a matrícula n. 5.960 transferida ao Cartório de Registro 

de Imóvel de Sorriso/MT, fora reconhecida fraude à execução, 

determinando a averbação da existência de penhora e anulação da 

referida alienação às margens da matrícula do imóvel (fls. 86-91), o que se 

concretizou somente em 16/03/2015 (fl. 160). Sustenta que o imóvel está 

sob sua posse, pois foi adquirido da Sra. Salete Mattia em 28/04/2006, por 

meio de instrumento de compra e venda com firma reconhecida em 

02/05/2006 no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, época em 

que o imóvel estava livre e desembaraçado de qualquer ônus. Narra ainda, 

haver tramitado ação anulatória de registro imobiliário c/c cancelamento e 

reintegração de posse n. 18984-48.2008.811.0041 (Código 348833), 

ajuizada por Edmund Augustus Zanini e Therese Frances Zanini, na Vara 

Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, onde fora 

homologado acordo reconhecendo a posse prolongada em favor dos 

embargantes sobre área de 1.816.8384 hectares, que englobou o imóvel 

de matrícula n. 5.960 do CRI de Sorriso/MT, objeto de penhora no processo 

de execução (Código 23541). Por fim, alega excesso de penhora, 

porquanto a dívida perfaz o montante de R$6.040,00 (seis mil e quarenta 

reais) e o imóvel está avaliado em R$3.847.800,00 (três milhões, 

oitocentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais). Em sede liminar, 

requer a suspensão da penhora inserida na matrícula do imóvel junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, determinada nos autos 

principais (Processo n. 1310-41.2000.811.0040). É o breve relato. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça (CNGC, art. 477). Em análise aos 
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documentos acostados aos autos, verifico que o imóvel de matrícula n. 

5.960 registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta urbe, fora objeto 

de constrição no percentual de 50% da área (fl. 160 do processo 

principal). Em que pese o embargante sustentar que adquiriu o imóvel em 

28.04.2006, verifica-se que a execução (Código n. 23541) fora distribuída 

em 11.07.2000, com a citação do executado efetivada em 17.07.2000 (fl. 

13 daquele feito), ou seja, muito antes da concretização da compra e 

venda celebrada pelo embargante. O embargante deixou de lavrar 

escritura pública e registro da compra e venda como determina a lei (CC, 

art. 1.245), bem como inexiste qualquer anotação do cancelamento da 

matrícula do Imóvel n. 5960 (fl. 160 dos autos principais) que estaria 

englobada na ação anulatória de registro imobiliário c/c cancelamento e 

reintegração de posse n. 18984-48.2008.811.0041 (Código 348833), 

oriunda da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de 

Cuiabá/MT. Nessa análise perfunctória, o embargante não demonstrou de 

plano haver adotado as cautelas necessárias para aquisição do imóvel, 

referente à emissão de certidão negativa de distribuição de processos no 

cartório distribuidor do local do imóvel e da Justiça Federal. Ademais, com 

o reconhecimento de fraude à execução em 29.10.2007, que anulou a 

alienação do imóvel celebrado entre o executado Valdemar Jaster e a Sra. 

Salete Mattia, que por sua vez havia vendido o imóvel ao embargante em 

28.04.2006, o bem voltou a integrar o patrimônio do executado Valdemar 

Jaster, conforme constante na “AV-9/5960” e “R-10/5960” (fl. 160 do feito 

principal). Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 

300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. Por fim, não 

há que falar em excesso de penhora, por se tratar de matéria inerente aos 

embargos à execução (NCPC, art. 917, III). Apense-se este feito ao 

Processo n. 1310-41.2000.811.0040 - Código n. 23541. Cite-se o 

embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação 

(NCPC, art. 679).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147821 Nr: 2880-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo nº. 2880-03.2016.811.0040.

Código nº. 147821.

Inquérito Policial

Vistos e etc.

 Constante a informação de novos endereços do acusado para citação, 

informado nas fls. 59/60, e diante do comparecimento deste ao Fórum 

desta comarca, ficando assim ciente do mandato em seu nome, designo 

Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas de acusação e 

defesa e interrogatório do réu para o dia 02 de maio de 2018, às 15h00m.

Intime-se o acusado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 05/06. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 07 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 98426 Nr: 978-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON DE JESUS MIGUINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoada as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas.

 As testemunhas Rodrigo Pereira do Lago Bezerra e Rodolfo Borges 

Carvalho de Souza compareceram para audiência e, devido aos atrasos 

das audiências por conta do representante do MPE estar respondendo por 

três varas, requereram a redesignação do ato, pois são médicos e estão 

de plantão no Hospital Regional na data de hoje.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc.

Considerando a situação anômala de falta de Promotor Criminal, a 

ausência do advogado constituído, bem como as justificativas das 

testemunhas que compareceram, redesigno audiência para o dia 

11/05/2018 às 14h30min.

 Oficie-se a OAB para as providências que entender cabíveis com relação 

ao advogado do acusado, que mesmo intimado pelo DJE não compareceu, 

devendo desde já indicar patrono para assistir o réu quando da próxima 

audiência acima designada, em caso de nova ausência injustificada do 

patrono.

 Intime-se o advogado, bem como o acusado e testemunhas.

Da presente saem todos intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Alana Ramalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 154350 Nr: 6016-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Processo nº. 6016-08.2016.811.0018.

Código nº. 154350.

Vistos etc.

Intime-se o acusado, na pessoa do Ilustre Advogado e cientifique-se o 

MPE acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado da decisão monocrática de fl. 226/227, 

conforme certidão de fl. 231, forme-se a competente Guia de Execução 

Penal de acordo com a decisão monocrática e remeta-se a Vara de 

Execuções Penais, após, arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 07 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178792 Nr: 8348-11.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234

 Processo nº. 8348-11.2017.811.0040.

Código nº. 178792.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

DAVI JOSÉ DA SILVA foi condenado à pena de 2 (dois) anos de 

detenção, em regime aberto, segundo cálculo de fl.68.

 À fl. 77 a Ilustre Representante do Ministério Público requereu que seja 

declarada extinta a pena do reeducando pelo cumprimento.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente a pena, inexistindo 

revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 
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inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 08 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 152740 Nr: 5305-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo nº. 5305-03.2016.811.0040.

Código nº. 152740.

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Penal de LUCAS SANTOS DE LIMA.

Audiência admonitória, fls. 50/50v.

Cálculo de pena de fl. 65, informando que a pena do reeducando restou 

cumprida em 23/01/2018.

Cota do MPE na fl. 66, requerendo a homologação do cálculo de pena de fl. 

65 e consequentemente a declaração de extinção da pena pelo 

cumprimento.

A defesa por sua vez, requereu a extinção da pena em razão do 

cumprimento.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as condições 

impostas nas fls. 50/50v, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Com relação a pena de multa, remeta-se ao CAA (Central de Arrecadação 

e Arquivamento) desta Comarca, para as providências necessárias.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 7 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168836 Nr: 2687-51.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMORINDO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar à fl. 89 sem qualquer matéria 

preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa para o dia 07 de maio de 2018, às 14h00min.

Depreque-se o e interrogatório do acusado, e intime-o da presente 

audiência.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 6. Expeçam-se 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156307 Nr: 7165-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Mathis Haley Puerari Pedra 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca docálculo de 

pena de fl.179.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154588 Nr: 6170-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SOARES DOS SANTOS, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, 

Filiação: Rosailda Alves Pereira dos Santos e Joaquim Osorio da Silva, 

data de nascimento: 16/02/1992, brasileiro(a), natural de Peixoto de 

Azevedo-MT, solteiro(a), operador, Telefone 66 97179436. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, no uso de suas atribuiç~]oes legais,, vem à 

presença de Vossa Excelência, com base no Inquérito Policial incluso 

oferecer denúncia em face de Osvaldo Soares dos Santos e Marcos 

Antônio dos Santos Silva, ambos qualificados nos autos, pela prática dos 

fatos a seguir transcritos. Consta d referido procedimento investigatório 

que no dia17/04/2015, por volta das 17h25min, nas dependencias do 

Posto Sorrisão nesta urbe, os acusados Osvaldo e Mrco, adquiriram em 

proveito próprio, coisa que abiam ser produto de crime, consistente em 01 

folha de cheque n. 000585 da Cooperativa de Credito Sicredi, agencia 

0812, c/c n. 13213-6, pertencente à vítima Edson Jair de Lima. Consta que 

nas mesmas circunstancias de tempo e lugar os acusados, mediante ardil, 

tentaram obter para si vantagem ilícita consistente no uso de 01 folha de 

cheque com assinatura falsa, não conseguindo o delito por circunstâncias 

alheias às suas vontades. Segundo o que restou apurado dos autos, no 

dia dos fatos o Sr. Elsonvitimna de furto (BO n. 2015.94172), estava no 

Posto Sorrisão, ocasião em que chegou no local os dois sujeito na posse 

da cártula de cheque, oportunidade ue tentaram efetuar o desconto do 

cheque no caixa do Posto. É dos autos que a referida folha de cheque foi 

furtada da Empresa de Elson, e por talmotivo a vítima foi logo informada 

sobre a conduta dos denunciados, o qual deimediato ligou para a Polícia 

Civil que se fez presnte no local, conduzindo os indiciados até a delegacia. 

Em seguida a vítima também compareceu na Delegacia oportuniade em que 

reconheceu o cheque e também percebeu que assinatura que estava na 

folha era falsa. Posto isso, o Ministério Público oferece denúncia em face 

de Osvaldo Soares ds Santos e Marcos Antonio dos Santos Silva, como 

incursos nas penas do artigo 171 Caput, c.c. o art. 14, inciso II e artigo 180 

caput ambos do CP, requerendo que recebida e autuada esta sejam os 

mesmos citados para responderem acusação por escrito no prazo de 10 

dias.

Despacho: Vistos. Consigno que em ligação telefônica ao n° 66 

98435-0086, entrei em contato com o acusado OSVALDO SOARES DOS 

SANTOS, o qual declinou seu endereço atual como sendo; Kit Net cor 
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Verde ( antiga rádio), Rua do Mercado Alvorada, Centro,Itanhangá/MT. 

Expeça-se carta precatória para citação do acusado no referido 

endereço.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e determino a 

citação do acusado por edital do acusado MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS SILVA, com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no 

artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a apresentação de defesa 

preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se vistas dos autos ao MP. 

Em caso de apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 14 de março de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 115694 Nr: 6866-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIEL FAGANELLI FREZZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o acusado EDIEL FAGANELLI FREZZER, qualificado nos 

autos, da acusação da prática da infração penal de furto simples [art. 155 

caput do Código Penal], fazendo-o com fundamento nas disposições do 

art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às anotações de 

praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação [art. 

809, inciso VI do Código de Processo Penal].Declaro esta por publicada 

com a entrega em Secretaria da 1ª Vara Criminal. Dispensado o registro, 

na forma prevista na CNGC/MT. Registre-se. Intime-se.Notifique-se o 

Ministério Público.Sorriso - MT, 14 de Junho de 2017.Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 2593-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADRIANO DORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT

 Vistos etc.

Primeiramente renumere-se os autos a partir das fls. 507.

 Cientifiquem-se acerca do retorno dos autos, bem como do acórdão que o 

desclassificou do artigo 121, caput, do CP, para o artigo 302, CTB, não 

tendo sido provido o Recurso Especial interposto, requerendo o que de 

interesse.

Após, façam-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 117179 Nr: 9620-16.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de ALEX 

SCHEFFLER, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se 

operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado 

no artigo 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, o que faço com fundamento 

no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal e art. 

61 do Código de Processo Penal.Resta prejudicada a realização da 

audiência designada.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as 

devidas baixas na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou 

custas. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.Declaro esta por publicada 

com a entrega em Secretaria da 1ª Vara Criminal. Dispensado o registro, 

na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso - MT, em 

18 de outubro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 98141 Nr: 658-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo nº. 658-67.2013.811.0040.

Código nº. 98141.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

MARCIO DE JESUS FERREIRA foi denunciado como incurso nas sanções 

do artigo 306, Caput da Lei n.° 9.503/97.

Em audiência de fl. 47, a Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 86.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 47.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCIO DE JESUS 

FERREIRA nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em ______ de ____________________ de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 85500 Nr: 4846-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ELWANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Guia de Execução Penal, onde figura como acusado LEONIR 

ELWANGER, condenado provisoriamente a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 

de detenção em regime inicial aberto, substituídas por duas penas 

restritivas de direito, conforme sentença de fls. 32/42 e posteriormente 

absolvido pelo acordão de fls. 73/76.

 O MPE pugnou pelo arquivamento do feito, conforme fl. 82v.

 Desta feita, considerando a manifestação do MPE bem como o teor do 

acórdão de fls. 73/76, determino o arquivamento do feito.

 Proceda-se à baixa de TODAS as anotações em nome do indiciado, 

referente a este feito.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 4370-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO COSTA BONFIM, SIDNEI 
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MENDES, SILVIO JUNIOR FARIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ação Penal nº 4370-31.2014.811.0040.

Código nº 112484.

Autor: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Réus: Marcos Antônio Costa Bonfim, Sidnei Mendes e Silvio Júnior de 

Araújo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua 

ilustre representante legal, ofereceu denúncia em face de MARCOS 

ANTÔNIO COSTA BONFIM, vulgo “DAVI”, SIDNEI MENDES e SILVIO JÚNIOR 

FARIAS DE ARAÚJO, já qualificados nos autos, por infração ao artigo 157, 

§ 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“Noticiam os autos que na data de 23 de maio de 2014, por volta da 

19h00min, na Rua das Orquídeas, n.° 1.115, Bairro Alfa Ville, nesta cidade 

e comarca de Sorriso-MT, os denunciados MARCOS ANTÔNIO COSTA 

BONFIM, vulgo “DAVI”, SIDNEI MENDES e SILVIO JÚNIOR FARIAS DE 

ARAÚJO, juntamente com a pessoa conhecida pela alcunha de 

“MAGRÃO”, previamente conluiados, agindo com unidade de designíos, 

caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes visando 

ao próprio comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de 

armas de fogo (não apreendida), subtraíram para proveito de todos, 01 

(um) veículo caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, placa NPO-6666, 

pertencente à vítima Fazenda Bom Pastor, 03 (três) aparelhos celulares, 

02 (dois) pares de tênis, 02 (dois) aparelhos de televisão da marca Sony, 

sendo uma de 40 polegadas e outra de 32 polegadas, 01 (um) secador de 

cabelo, 01 (um) aparelho de chapinha, 01 (uma) jaqueta, 01 (um) vídeo 

game, 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio, 01 (um) óculos, 01 (uma) bolsa, 

01 (um) notebook e 02 (dois) controles de portão, pertencentes às vítimas 

Darlan Lanzini e Lucélia Ribeiro dos Santos Lanzini, conforme se extrai do 

Boletim de Ocorrência de fl. 34, Auto de Reconhecimento de Pessoas de 

fls. 10, 48 e 51, e Auto de Apreensão de fl. 35 do IP.” DENÚNCIA (fls. 5/9).

A denúncia foi recebida em 12.06.2014 (fls. 89/90).

Citados (fls. 141/142), os acusados apresentaram resposta à acusação 

(fls. 171/172 e 173/175).

Realizada audiência de instrução, procedeu-se à colheita de prova oral, 

com oitiva da vítima e testemunhas (fls. 243/253 – mídia de fl. 254), e 

procedido interrogatório dos réus (fls. 288/291 – mídia de fl. 293).

Em alegações finais (fls. 312/322), a Representante do Ministério Público 

pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação dos 

acusados Marcos Antônio Costa Bonfim e Silvio Júnior Farias de Araújo, 

como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do CP.

 Já a defesa do acusado Marcos Antônio Costa Bonfim, em suas 

alegações finais (fls. 324/330v), pleiteou pela exclusão da majorante 

consistente na restrição a liberdade das vítimas, devendo ser admitida 

somente a condenação pelo delito de roubo majorado pelo emprego de 

arma e concurso de agentes, e o reconhecimento da atenuante da 

confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP), assim como pela fixação 

da pena no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto.

A defesa do acusado Silvio Júnior Farias de Araújo, em suas alegações 

finais (fls. 362/365), pleiteou pelo acolhimento da tese da negativa de 

autoria, e por conseguinte, absolvição do acusado, nos termos do artigo 

386, inciso V, do CPP, e/ou em razão da falta de provas constante nos 

autos, conforme previsão do artigo 386, inciso VII, do CPP.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

Preliminarmente, importante anotar que foi proferida sentença declarando 

extinta a punibilidade do acusado SIDNEI MENDES, em razão de seu óbito 

(fls. 301/302).

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de roubo qualificado, 

praticado pelo acusado MARCOS ANTÔNIO COSTA BONFIM.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fls. 11/11v), 

do boletim de ocorrência (fls. 42/42v), do termo de apreensão (fl. 43), do 

auto de avaliação (fls. 50 e 53) e do auto de entrega (fls. 46, 65 e 74), 

assim como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução 

criminal. Destaco neste ponto a firmeza da palavra das vítimas indicando 

que os acusados anunciaram o assalto para subtrair seus pertences, 

mediante o uso de arma de fogo, figurando a grave ameaça na subtração 

praticada, caracterizando a figura típica do roubo circunstanciado.

Igualmente, a autoria do crime patrimonial é incontestável.

Tanto na esfera policial (fls. 39/41), quanto em Juízo (fls. 289 e na mídia de 

fl. 293), sob o crivo do contraditório judicial, o acusado Marcos Antônio 

confessou a prática do delito narrado na peça acusatória.

Insta consignar que a confissão espontânea do réu se encontra 

entrelaçada com os demais elementos de prova amealhados durante a 

persecução penal, confirmando suas responsabilidades criminais. Saliento 

que, uma vez efetivada a confissão do acusado, tal circunstância será 

levada em conta como atenuante genérica no momento da dosimetria da 

pena.

 Ademais, o acusado Marcos Antônio, foi reconhecido pelas vítimas Darlan 

Lanzini (fl. 18), Lucélia Ribeiro dos Santos (fl. 61) e Kaiky Lanzini (fl. 64), 

reconhecimento feito na DELPOL.

Destaco que as declarações prestadas judicialmente pelas vítimas Darlan 

Lanzini, Lucélia e Kaiky Lanzini (fls. 244/246 – mídia de fl. 254), estão em 

harmonia com a confissão do acusado, confirmando, sem sombra de 

dúvidas, a responsabilidade criminal do réu.

Registro, de igual maneira, que os elementos do tipo incriminador estão 

bem comprovados nos autos, restando plenamente caracterizado o dolo 

do agente em apoderar-se dos bens pertencentes às vítimas – animus rem 

sibi habendi, sendo certo que o crime se encontra consumado, ante a 

concretização da grave ameaça e a inversão da posse dos bens 

pertencentes aos ofendidos.

Por via de conseqüência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu.

D’outra banda, de suma importância realçar, no tocante à qualificadora do 

crime de roubo, relativa ao emprego de arma, que deve prevalecer a 

incólume a imputação direcionada ao réu, exatamente de acordo com os 

termos assinalados na proposta acusatória.

 É que, do confronto/cotejo analítico dos informes produzidos no 

processo, máxime do conteúdo das declarações das vítimas e do 

interrogatório do réu Marcos, deflui-se que os depoimentos são uníssonos 

em afirmar que o roubo foi realizado com arma de fogo, autorizando assim, 

a incidência da circunstância que qualifica a infração penal [art. 157, § 2.º, 

inciso I do Código Penal].

Sob outro prisma de enfoque, no que tange ao concurso de pessoas 

como circunstância que qualifica a infração penal de roubo, deduz-se que 

o crime fora praticado mediante o concurso de pessoas.

 É que, segundo os informes produzidos no processo, máxime o conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte das vítimas Darlan, Lucélia e 

Kaiky, tanto na DELPOL, quanto em Juízo, os quais foram firmes em 

afirmar que o roubo se deu por 3 (três) agentes, o que foi corroborado 

pelo interrogatório do acusado Marcos Antônio, restou configurado que os 

agentes unificaram propósitos, estreitando e atestando a existência de um 

liame subjetivo traçado entre eles, o que atrai a incidência da circunstância 

qualificadora [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal].

D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no que 

tange à qualificadora relativa à restrição da liberdade, penso que não 

restou perfeitamente identificada na hipótese ‘sub judice’.

 É que, como forma de desenvolver-se interpretação do direito penal com 

comprometimento e perfil constitucional, para efeito de caracterização da 

restrição da liberdade das vítimas, como fator que qualifica a infração 

penal de roubo, se mostra indispensável que o ato de privação da 

liberdade derive da prática de ação violenta ou exercida mediante o 

emprego de grave ameaça e, ao mesmo tempo, se materialize com a 

manutenção da vítima, em poder do acusado, por intervalo de tempo 

juridicamente relevante [cf.: STJ, HC n.º 212.613/MG, 5.ª Turma, Rel. 
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Laurita Vaz, j. 15/10/2013; STJ, HC n.º 157.187/SP, 6.ª Turma, Rel. 

Sebastião Reis Júnior, j. 21/08/2012], superior ao necessário para a 

consumação da prática do crime de roubo — sob pena de banalização, 

fruto da incidência a todo o crime de roubo.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

máxime ao se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos 

eventos que permearam a dinâmica da ação, deflui-se que, embora a ação 

criminosa tenha resultado na manutenção das vítimas com a liberdade 

limitada no interior de uma peça da residência, em poder do réu, esta 

circunstância, por si só, como elemento isoladamente considerado, não 

tem a capacidade de, de forma automática e linear, autorizar a incidência 

da causa de aumento, haja vista que o ato de privação da liberdade se 

operacionalizou de maneira a “somente” viabilizar a prática do crime de 

roubo. Não subsistiu excesso, além do necessário a concretização do ato 

de subtração, na manutenção da constrição da liberdade por lapso de 

tempo juridicamente relevante — o quê rechaça a incidência da causa de 

aumento.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

“(…) CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. 

CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA. TEMPO IRRELEVANTE. 

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Só se considera hipótese de aumento de 

pena em virtude da restrição de liberdade da vítima, quando referida 

privação se der por lapso temporal relevante, superior ao necessário para 

a prática do crime de roubo. (…)” (TJDFT, Processo n.º 

2012.01.1.176401-5, 2.ª Turma Criminal, Rel.: Des. João Timóteo de 

Oliveira, DJe de 02/10/2013).

“(…) 3. A majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, somente deve ser 

reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo 

juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática 

do roubo. (…)” (TJMG, Apelação Criminal n.º 0875917-25.2006.8.13.0525, 

3.ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Maria Luíza de Marilac, j. em 15/10/2013).

“(…) Para a configuração da causa de aumento do inciso V, § 2º, do art. 

157, do Código Penal exige-se que a vítima seja mantida por tempo 

relevante em poder do réu, sob pena de que a aplicação seja constante a 

todos os roubos. (…)” (TJMS, Apelação n.º 0001476-83.2012.8.12.0021, 

2.ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Manoel Mendes Carli, DJ de 10/09/2013).

Portanto, uma vez demonstradas a autoria, a materialidade do delito e a 

culpabilidade do acusado, mister se faz condená-lo nas penas do artigo 

157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, decotando-se a qualificadora de 

restrição a liberdade das vítimas.

II. Da acusação concernente à prática do crime de roubo qualificado, 

praticado pelo acusado SILVIO JÚNIOR FARIAS DE ARAÚJO.

A materialidade delitiva restou inconteste nos autos, notadamente pela 

análise do auto de prisão em flagrante delito (fls. 11/11v), do boletim de 

ocorrência (fls. 42/42v), do termo de apreensão (fl. 43), do auto de 

avaliação (fl. 50 e 53) e do auto de entrega (fls. 46, 65 e 74), assim como 

por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal.

De outra banda, tenho que a autoria delitiva não restou cabalmente 

demonstrada, uma vez que as versões apresentadas nos autos não 

permitem atribuir a responsabilidade pelo fato ao acusado.

De largada importante anotar, que tanto em solo policial (fls. 39/41), quanto 

em Juízo (fl. 289 – mídia de fl. 293), o réu Marcos Antônio Costa Bonfim, 

declarou que o acusado Silvio Júnior Farias de Araújo, não tem nada a ver 

com o delito em comento.

Da mesma forma, tanto na DELPOL (fls. 29/31), quanto em Juízo (fl. 291 – 

mídia de fl. 293), o acusado Silvio Júnior negou sua participação no roubo 

narrado na denúncia, argumentando que, na data dos fatos, 

aproximadamente entre às 18h30min e 19h foi levar sua tia Ivonete no 

dentista, e após voltaram para jogar sinuca no bar da Sra. Maria de Fátima 

“Bar da Baiana” e por lá permaneceram até aproximadamente 11h da noite, 

ou seja, 23h, informações estas confirmadas em Juízo pelas testemunhas 

Sra. Maria de Fátima Costa Nunes e Raimundo Santana Ribeiro (fls. 

251/252 – e mídia de fls. 254), bem como pela declaração da informante 

Ivonete da Conceição “tia do acusado Silvio” (fl. 253 – mídia de fl. 254).

Note-se do reconhecimento realizado na DELPOL, que as 

testemunhas/vítimas Lucélia Ribeiro dos Santos Lanzini e Kiky Lanzini não 

reconheceram o acusado Silvio Júnior (termo de reconhecimento de fls. 61 

e 64), sendo reconhecido somente pela testemunha/vítima Darlan Lanzini 

(fl. 18).

Assim, analisando e dissecando o material probatório dos presentes 

autos, resta fundada dúvida, ainda mais que o reconhecimento da vítima 

Darlan encontra-se isolado e exclusivo, não sendo suficiente para 

fundamentar uma condenação criminal em face do acusado.

Por fim, das provas produzidas no presente caderno processual, resta 

configurada incerteza quanto à prática do crime de roubo perpetrado pelo 

acusado Silvio Júnior, vez que as versões apresentadas não permitem 

atribuir com segurança a responsabilidade pelo fato ao acusado.

A guisa de introdução, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal 

de circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que 

inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo 

concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos 

e idôneos, que os requeridos tenham desenvolvido postura com o objetivo 

de, mediante o emprego de grave ameaça, realizar a subtração de um 

aparelho celular, de propriedade da vítima. Analisando, de maneira 

minuciosa, as nuances que permearam os acontecimentos, infere-se que 

se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à 

possibilidade de os réus terem qualquer parcela de contribuição ativa na 

infração penal catalogada na proposta acusatória. E, vários argumentos 

podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

 Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos 

não fornece o grau de certeza necessário que habilite a 

responsabilização penal do acusado pela prática do crime de roubo, 

considero que a absolvição do requerido é medida que se impõe.

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para o fim de;

A - CONDENAR o denunciado MARCOS ANTÔNIO COSTA BONFIM, 

qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal.

B – DECOTAR a qualificadora relativa a restrição da liberdade (art. 157, 

§2º, inciso V do Código Penal);

 C – ABSOLVER o denunciado SILVIO JÚNIOR FARIAS DE ARAÚJO, 

devidamente qualificado, da acusação da prática do crime descrito no 

artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, fazendo-o com 

fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido Marcos Antônio.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados em anexo 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Por seu turno, os motivos, circunstâncias e as consequências do crime 

ultrapassaram os limites normais do tipo e notadamente devem gerar 

anotações desfavoráveis, pois conforme externado pelas vítimas, não 

foram restituídos nem um dos bens subtraídos, aliado a isso, verifica-se 

do auto de avaliação indireta (fl. 53) que o prejuízo foi de R$10.310,00 

(dez mil trezentos e dez reais) gerando às mesmas um grande prejuízo 

patrimonial.

 Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada 

mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva 

de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência 

desproporcionais, com intensa intimidação das vítimas e neste passo, 

entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma 

maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado.

É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a circunstância de ter 

sido a infração penal realizada mediante o emprego de arma de fogo [art. 

157, § 2.º, inciso I do Código Penal], deve ser aquilatada na primeira fase 

do método trifásico de aplicação da pena — em sede de circunstâncias 

judiciais (culpabilidade) —, até mesmo porque se trata de conjunto de 

fatores que não se consolidam como circunstâncias agravantes [art. 61 e 
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art. 62, ambos do Código Penal]. Esta orientação tem por escopo cumprir 

função eminentemente ponderadora, a fim de permitir que o magistrado 

perquira, na terceira fase de aplicação da pena, acerca de um só aumento 

ou diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo penal em que o 

acusado foi incurso, determinando a exasperação da pena em 

quan t i dades  f i xas  ou  va r i áve i s ) ,  ana l i sand o  a  s u a 

intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 85.900/MS, 6.ª Turma, 

Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/09/2009; STJ, HC n.º 

71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 28/09/2010; STJ, HC 

n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador 

Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da 

culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do 

mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadora judicial, de 

forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos 

de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. Em um segundo quadrante, denota-se que o agente, na 

época em que os fatos se aperfeiçoaram, possuía 19 (dezenove) anos de 

idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e 

caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se 

encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. Portanto, 

havendo duas circunstâncias atenuantes, no mesmo sentido, 

necessariamente, ambas deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: 

RUY ROSADO DE AGUIAR JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola 

Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, 

p. 50; RJTJRS 103/174], de tal sorte que diminuo a pena fixada na razão 

de 4 (quatro) meses para cada uma das atenuantes, isoladamente. D’outra 

banda, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes, de tal 

sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 5 

(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não vislumbro a 

presença de causa de diminuição da pena. Com efeito, consoante se 

extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o concurso de 

agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) 

meses, no patamar de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 7 (sete) 

anos e 01 (um) mês de reclusão, em razão da ausência de outras causas 

de aumento da pena [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 35 (trinta e cinco) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente 

perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como 

em face da situação econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 

69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena privativa de liberdade 

correspondente a 07 (sete) anos e 01 (seis) mês de reclusão, decorrente 

da condenação pela prática dos delitos preconizados no art. 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 35 (trinta e cinco) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário e não 

detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 

o regime SEMI-ABERTO, inicial.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Das Demais Providências.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez 

que fora assistido pela Defensoria Pública.

Confirmada em 2ª instÂncia; A) expeça-se mandado de prisão; B) 

expeça-se a guia de execução criminal definitiva observando-se a 

detração; C) comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, e os 

advogados de Defesas e os réus, pessoalmente, indagando a ele sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 

7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 113517 Nr: 5182-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANDRESSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ação Penal nº 5182-73.2014.811.0040 Código 113517

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: RAIANDERSON GOMES

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de RAIANDERSON GOMES, devidamente 

qualificados nos autos, com incurso no art. 157, §2º, incisos I e II do 

Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/1990 (em concurso 

material de crimes – artigo 69, caput, do Código Penal).

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Noticiam os autos que na data de 10 de agosto de 2013, por volta de 

14h50min., na Avenida Natalino João Brescansin, em frente ao Banco do 

Brasil, Bairro Centro, na cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados 

RAIANDERSON GOMES e JOANES MIRANDA COSTA, vulgo “JHONI”, 

agindo em unidade de desígnios com o adolescente A. da S. T., mediante 

violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (não 

apreendida), subtraíram pra proveito de todos, R$ 31.400,00 (trinta e um 

mil e quatrocentos reais) em moeda corrente, pertencente à vítima 

“Eletromóveis Martinello”, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de 

fls. 04/05, Termos de Declarações de fls. 06/09, 17/18 e 26/27 e Auto de 

Reconhecimento de Pessoas de fls. 20/21 e 30 do IP”.

 “II – Descortina-se dos que, nas mesmas condições de tempo e lugar 

narrados acima, os denunciados RAIANDERSON GOMES e JOANES 

MIRANDA COSTA, vulgo “JHONI”, corromperam o menor de 18 (dezoito) 

anos de idade A. da S. T., para com eles praticarem infração penal”. (...) 

(sic)

Denúncia, fls. 05/07.

A denúncia foi recebida no dia 25/09/2013 (fls. 58/61).

Foi procedido ao desmembramento do feito em relação ao acusado 

Raianderson Gomes (fl. 137/138), formando-se os presentes autos com 

cópia integral dos autos principais.
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Feito isso, procedeu-se a oitiva das vítimas Ihury Pecury Sarubo e Julio 

Cesar Moura Silva, bem como das testemunhas Alex da Silva Teixeira e 

Cristian Rafael Bogo (fls. 139/141).

 Ante a desistência da defesa acerca da inquirição da testemunha Silvio 

de Lima, que foi homologado, ato contínuo, procedeu-se nos autos 

principais ao interrogatório do réu Joanes (fls. 143/144).

Já nos presentes autos, após a prisão do acusado (fls. 174/175), este foi 

devidamente citado (fls. 206/207), apresentando resposta à acusação à fl. 

209.

 Aprazada audiência de instrução, foi procedida a inquirição da vítima, de 

uma testemunha e procedida à coleta do interrogatório do requerido (fls. 

242/247).

 Na fase de alegações finais, o Ministério Público postulou pelo julgamento 

procedente da denúncia, na medida em que restaram comprovadas a 

autoria e materialidade (fls. 255/272).

A título de memoriais finais, a defesa técnica do réu requereu a aplicação 

da pena no patamar mínimo (fls. 279/283).

Foi realizada a certificação dos antecedentes criminais do acusado na fl. 

70, 72, 77, 79, 177, 245 e anexos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de roubo.

DA MATERIALIDADE

 Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração 

penal restaram suficientes demonstrados diante do boletim de ocorrência 

(fls. 11/12) e da certidão de nascimento do menor A. da S. T. (fl. 36/37).

 DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial. Explico.

 As testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao apontar o 

acusado como um dos participantes do delito, vejam:

A vítima Julio Cesar Moura, ao ser inquirido em Juízo (fls. 243 e 247), 

aduziu que: “que estava com o malote; que simplesmente quando fomos 

descer da moto, uma pessoa com arma em punho, colocou a arma na 

minha cabeça e levou a bolsa com o malote; que saímos da Loja Martinello; 

que o réu trabalhava na loja, era vendedor; (...) que nem sempre era a 

mesma pessoa; que não tinha hora certa para depositar; (...) que o réu 

trabalhava nessa época na loja; (...) que a pessoa saiu de trás do banco 

com arma em punho; que ela veio direto em mim e apontou a arma; (...)”.

 Já a testemunha/informante A. da S. T. (menor de idade), confirmou em 

Juízo (fls. 244 e 247) que efetivou o assalto e afirmou a participação do 

acusado Raianderson, relatando que foi o referido réu que “arrumou” a 

pessoa que iria pilotar a moto, repassou as características das pessoas 

que estariam com o malote, o horário do depósito, etc. Relata também que 

após o cometimento do crime houve a divisão dos valores entre os 

indivíduos envolvidos.

O acusado, no seu interrogatório, espontaneamente confessou a prática 

dos delitos de roubo e corrupção de menor.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a palavra da 

vítima, coesa e segura ao apontar o requerido como o indivíduo que 

deflagrou a ação criminosa; b) o conteúdo do depoimento esclarecedor, 

prestado pelo adolescente A. da S. T. que aborda a dinâmica dos fatos 

criminosos; c) a confissão espontânea do réu.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu.

De outro vértice, incumbe-me trazer à baila, no tocante à qualificadora 

relativa ao emprego de arma, o fato de que, malgrado não tenha sido 

concretizado ato de apreensão e a realização de perícia técnica, entendo 

que restou demonstrada, à saciedade, o efetivo emprego de arma de fogo. 

Acontece que, do manancial de informações que foram carreadas aos 

autos, vislumbra-se que, de fato, a infração penal de roubo, executada 

contra as vítimas, fora praticada, mediante o emprego de arma de fogo, o 

quê em razão da sua aptidão para causar dano físico e intimidação, se 

trata de instrumento que tem o condão de promover a exasperação da 

reprimenda — e, tal assertiva pode ser colhida a partir do conteúdo do 

depoimento prestado por Julio Cesar Moura Silva (fls. 243 e 247).

É que, como forma de dar-se vazão ao postulado do livre convencimento 

motivado [art. 93, inciso IX da CRFB/88; art. 155 e art. 381, ambos do 

Código de Processo Penal], ao pôr fim à celeuma estabelecida na relação 

processual, o intérprete deverá formar a convicção/opinião à luz de todo o 

acervo de subsídios probatórios produzidos, segundo o critério dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante livre apreciação do 

material probatório, pesando, no entanto, sob o seu costado o encargo de, 

ao expor a conclusão final, realizar a vinculação com fundamentação 

concreta. Nesse diapasão de ideias, denota-se que inexiste 

tarifação/setorização dos meios de prova e/ou fórmula restrita com o 

propósito de demonstrar determinados fatos (o quê, na realidade, se exige 

é tão somente a certeza moral, lastreada em elementos de convicção 

convincentes que tenham o condão de confirmarem, com segurança 

categórica, determinado fato empírico); todo meio de prova é admissível no 

processo, com a condição inflexível de que tenha sido produzido à luz do 

que dispõe o direito material e obtido por meios lícitos [art. 5.º, inciso LVI 

da CRFB/88; art. 155 do Código de Processo Penal].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma 

empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que 

essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do 

instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, 

do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em 

especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência 

pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV Habeas 

corpus denegado” (STF - HC: 115519 DF, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-030 DIVULG 14-02-2013 PUBLIC 15-02-2013).

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 

prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da 

causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que 

a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios. (...)” 

(STF - HC: 94403 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

03/09/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013).

 Sob outro prisma de enfoque, no que tange ao concurso de pessoas 

como circunstância que qualifica a infração penal de roubo, deduz-se que 

o crime fora praticado mediante o concurso de pessoas. É que, segundo 

os informes produzidos no processo, máxime do conteúdo das 

declarações exteriorizadas por parte da vítima Julio Cesar Moura Silva, do 

informante A. da S. T. (fls. 243, 244 e 247), depreende-se que o réu 

Raianderson, o menor e o corréu Joanes Miranda Costa comungaram 

esforços e unificaram propósitos, estreitando e atestando a existência de 

um liame subjetivo traçado entre eles, o quê atrai a incidência da 

circunstância qualificadora [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal].

 II. Da acusação concernente à prática de corrupção de menores.

DA MATERIALIDADE

 Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração 

penal restaram suficientes demonstrados diante do boletim de ocorrência 

(fls. 11/12) e da certidão de nascimento do menor Alex da Silva Teixeira 

(fl. 36/37).

 DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

Segundo relatado pelos próprios acusados, a ação delituosa foi cometida 

na companhia de pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 
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efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Súmula 500, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

Ademais a testemunha/informante A. da S. T. informou em juízo que na 

época dos fatos era menor de idade e teria praticado o assalto na 

companhia do acusado Raianderson.

 Assim sendo a condenação do réu no delito capitulado no art. 244-B do 

ECA é medida que se impõe.

 Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada no 

processo, que a conduta protagonizada por parte do requerido 

Raianderson Gomes ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define 

a infração penal de roubo, circunstanciada em função do emprego de 

arma e do concurso de pessoas [art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código 

Penal] e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990].

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Raianderson Gomes, devidamente qualificado, pela 

prática do crime de roubo, circunstanciado em função do emprego de 

arma e do concurso de pessoas [art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código 

Penal] e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990].

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Da infração penal descrita no art. 157, §2º, incisos I e II do Código 

Penal.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e às consequências do crime, penso que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada 

mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva 

de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência 

desproporcionais, com intensa intimidação da vítima. Dessa feita, entendo 

que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado.

É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a circunstância de ter 

sido a infração penal mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2.º, 

inciso I do Código Penal], deve ser aquilatadas na primeira fase do método 

trifásico de aplicação da pena — em sede de circunstâncias judiciais 

(culpabilidade) —, até mesmo porque se trata de conjunto de fatores que 

não se consolidam como circunstâncias agravantes [art. 61 e art. 62, 

ambos do Código Penal]. Esta orientação tem por escopo cumprir função 

eminentemente ponderadora, a fim de permitir que o magistrado perquira, 

na terceira fase de aplicação da pena, acerca de um só aumento ou 

diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo penal em que o acusado 

foi incurso, determinando a exasperação da pena em quantidades fixas ou 

variáveis), analisando a sua intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 

85.900/MS, 6.ª Turma, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

17/09/2009; STJ, HC n.º 71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, 

j. 28/09/2010; STJ, HC n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo 

Rodrigues (Desembargador Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 

124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC 

n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 

25/10/2007].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da 

culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do 

mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de 

forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) 

anos de reclusão.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. D’outra banda, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, 

diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da 

atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não vislumbro a 

presença de causa de diminuição da pena. Com efeito, consoante se 

extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o concurso de 

agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, 

no patamar de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de 

reclusão, em razão da ausência de outras causas de aumento da pena 

[art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.II. Da Infração penal descrita no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima e as conseqüências do crime, 

considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, 

fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Contudo, deixo, portanto, à luz de tais premissas, de 

concretizar a implementação da circunstância atenuante, em razão de 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do 

STJ] de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar 

equivalente a 01 (um) ano de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

 II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 

69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena privativa de liberdade 

correspondente a 07 (sete) anos de reclusão, decorrente da condenação 

pela prática dos delitos preconizados no art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.

 Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário e não 

detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 
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o regime SEMI-ABERTO, inicial.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido 

o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].

 Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 1282-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVAIR DIAS DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO 

DA ROSA, NILTON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Ação Penal: 1282-82.2014.811.0040.

Código: 108815.

Autor: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Réus: Nevair Dias dos Santos, Luiz Fernando da Rosa, Nilton Dias dos 

Santos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou os requeridos 

NEVAIR DIAS DOS SANTOS, como incurso nos crimes descritos no artigo 

309, da Lei nº. 9.503/97, e artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. as 

aplicações da Lei nº. 8.072/1990 e como incurso no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03; NELSON DIAS DOS SANTOS, 

NILTON DIAS DOS SANTOS e LUÍZ FERNANDO DA ROSA, como incursos 

nos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. as 

aplicações da Lei nº. 8.072/1990, e no artigo 16, parágrafo único, inciso 

IV, da Lei nº. 10.826/03.

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 1 de 

fevereiro de 2014, por volta das 20h, na Rodovia BR 163, os denunciados 

NEVAIR DIAS DOS SANTOS, NELSON DIAS DOS SANTOS, NILTON DIAS 

DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO DA ROSA, transportavam e traziam 

consigo para fins de mercancia, droga, consistente em 03 (três) 

invólucros, que totalizaram 231.1 g (duzentos e trinta e um gramas e um 

decigramas) de droga tipo maconha, melhor descrita no Auto de 

Apreensão de fl. 38 do IP, Auto de Constatação Preliminar de Substancia 

Entorpecentes de fls. 40/41 do IP e Laudo Preliminar nº. 

500.02.04.2013-2010, de fl. 45 do IP, causadora de dependência física 

e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar.”

“II – Consta do caderno investigativo que, nas circunstancias acimas 

descritas, o denunciados NEVAIR DIAS DOS SANTOS, NELSON DIAS DOS 

SANTOS, NILTON DIAS DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO DA ROSA, 

portavam e transportavam arma de fogo municiada de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

consistente em 01 (um) revólver, calibre 38 (trinta e oito), de marca não 

identificada, com série numérica 252200 e 06 (seis) munições intactas, 

conforme Auto de Apreensão de fl. 38 do IP, Auto de Exame de Eficiência 

de Arma de Fogo de fl. 39 do IP e Laudo Pericial nº. 500.02.03.2014-2011 

de fls. 46/47 do IP.”

“III – Consta, ainda, nas mesmas circunstancias supramencionadas, que o 

denunciado NEVAIR DIAS DOS SANTOS, conduziu o veículo automotor, 

VW Santana, de cor vermelha, placa JYD – 0808/MT, em via pública, sem 

a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, 

consistente na lanterna dianteira esquerda queimada.”

Diante disto, o Parquet postula pela condenação dos requeridos às penas 

supramencionadas, DENÚNCIA de fls. 5/8.

Auto de prisão em flagrante delito, fls. 14/15.

Boletins de ocorrência, fls. 16/17.

Auto de apreensão, fl. 46.

Auto preliminar de exame de eficiência de arma de fogo, fls. 47/47v, 52/55, 

285/288 e 310/316.

Laudo Preliminar e definitivo de drogas, fls. 48/49 e 198/199.

Notificados o acusado Nilton Dias dos Santos, fl. 73, e os acusados Luiz 

Fernando da Rosa, Nelson Dias dos Santos e Nevair Dias dos Santos, fl. 

114, apresentaram defesa preliminar, fls. 115/125 e 126/128.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2014, fls. 148/149.

Termo de audiência de instrução, fls. 209/210, 257/260 e 270/275.

Certidão de desmembramento dos autos em relação ao acusado NELSON 

DIAS DOS SANTOS, fl. 222.

Encerrada a Instrução processual, foi apresentada alegações finais pela 

acusação, postulando pela procedência parcial da ação penal, com a 

consequente condenação dos acusados Nevair Dias dos Santos, como 

incurso no artigo 309, da Lei nº. 9.503/97 e artigo 14, da Lei 10.826/03, e 

de Luiz Fernando da Rosa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 

11.343/06.

 Na mesma oportunidade, postulou pela absolvição dos acusados Nevair 

Dias dos Santos em relação ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 

nº. 11.343/06, e Luiz Fernando da Rosa em relação ao delito descrito no 

artigo 14, da Lei nº. 10.726/03, e Nilton Dias dos Santos em relação aos 

delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 14, da 

Lei 10.826/03, fls. 318/329.

Em suas alegações finais, a defesa postula pela absolvição dos acusados 

Nevair Dias dos Santos, Luiz Fernando da Rosa e Nilton Dias dos Santos. 

Em um segundo quadrante, em caso de condenação, requereu o 

reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 

33 em favor do acusado Luiz Fernando, e o reconhecimento da confissão 

espontânea em favor dos acusados Nevair Dias e Luiz Fernando. Na 

mesma oportunidade, requereu aplicação da pena mínima em desfavor dos 

acusados Nevair Dias e Luiz Fernando, fls. 331/341.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Questão de Ordem.

 Da incidência do disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal, em 

relação ao delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

n.º 10.826/03.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados NEVAIR 

DIAS DOS SANTOS, NILTON DIAS DOS SANTOS e LUÍZ FERNANDO DA 

ROSA o crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 

10.826/03.

No entanto, no decorrer da instrução processual, fora juntado Laudo 

Pericial Complementar n.º 500.02.03.2015-3551 [fls. 311/316], referente a 

arma apreendida [fl. 46], concluindo que a adulteração na numeração 

originou-se devido a desgaste, em decorrência da “ação de ferrugem” que 

se instalou na arma, e não por ação voluntária

Assim, requer o Membro Ministerial, sem modificar a descrição do fato 

contido na denúncia, a aplicação da emendatio libelli, prevista no artigo 383 

do Código de Processo Penal, fazendo os acusados como incursos no 

artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

 Pois bem.

Da análise do Laudo Pericial Complementar n.º 500.02.03.2015-3551 [fls. 

311/316], resta claro que a arma periciada teve a marca de identificação 
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do fabricante suprimida por desgaste devido a “limpeza”, em virtude de 

“ação de ferrugem”.

 Dessa forma, pelas razões alhures expostas e, considerando, que o 

acusado se defende dos fatos descritos na exordial e não do tipo penal, 

com fundamento no art. 383 do Código de Processual Penal, aplico a 

emendatio libelli para o fim de dar nova definição jurídica ao delito narrado 

na denúncia e imputar aos réus os crime tipificado no artigo 14, da Lei n.º 

10.826/03.

 1) Quanto ao delito descrito no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

1.1) Em relação ao acusado NEVAIR DIAS DOS SANTOS.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do auto 

de prisão em flagrante, fls. 14/15, do boletim de ocorrência, fls. 16/17, do 

auto de apreensão, fl. 46, auto de exame de eficiência de arma de fogo, 

fls. 47/47v, laudos periciais de arma de fogo, fls. 54/55 e 311/316, bem 

como através da prova oral colhida ao longo do feito.

 Saliente-se que o exame pericial de fls. 54/55 confirmou que se trata de 

arma de fogo de uso permitido, apta a provocar disparos.

A autoria delitiva também é inconteste.

Tanto na fase investigatória (fls. 25/27), quanto sob o crivo do 

contraditório judicial (fl. 270/275), o acusado confessou a prática delitiva, 

confirmando que a arma apreendida é de sua propriedade. Nessa senda, 

considero a prova carreada aos autos segura, coesa e bem revestida da 

especial virtude de evidenciar a dinâmica e forma como os fatos descritos 

na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam quanto à 

autoria da infração penal.

Vale dizer que a confissão espontânea do réu encontra-se em harmonia 

com os demais elementos de prova produzidos em contraditório judicial, 

em especial com as declarações prestadas pela testemunha PRF 

Alexandre Felipe Pessoa e PRF Silvan Braúna Ferreira em contraditório 

judicial, fls. 257/260 e 270/275.

Cumpre salientar que, na data do evento, o acusado tinha plena 

capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de 

modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal. Friso, ademais, 

que não há qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a 

conclusão de que na data dos fatos o réu não tinha a capacidade de 

autodeterminação e controle.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do 

conjunto probatório carreado a estes autos que restou plenamente 

comprovado o elemento subjetivo do crime de porte de arma de fogo, 

representado pela vontade livre e consciente do acusado em portar e 

manter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, bem como munição 

intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

Desta feita, uma vez demonstrada a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade do réu, mister se faz condená-lo nas penas do artigo 14, 

“caput”, da Lei 10.826/03.

1.2) Em relação aos acusados NILTON DIAS DOS SANTOS e LUIS 

FERNANDO DA ROSA.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do auto 

de prisão em flagrante, fls. 14/15, do boletim de ocorrência, fls. 16/17, do 

auto de apreensão, fl. 46, auto de exame de eficiência de arma de fogo, 

fls. 47/47v, laudos periciais de arma de fogo, fls. 54/55 e 311/316, bem 

como através da prova oral colhida ao longo do feito.

De outra banda, tenho que a autoria delitiva não restou demonstrada, vez 

que as versões apresentadas nestes autos não permitem atribuir a 

responsabilidade pelo fato aos acusados.

Vejamos.

O acusado Nilton Dias, tanto em solo policial (fls. 37/39), quanto em Juízo 

(fls. 272 – mídia de fls. 275), negou ser de sua propriedade a arma 

apreendida, argumentando em Juízo que “(...) quando nós veio de Alta 

Floresta, eu não sabia disso (...) dessa arma, dessa droga, eu também 

não sabia. É tipo assim, a arma eu não sabia porque, não imaginava que 

meu tio usava arma (..) era do Nevair, é mais eu não sabia (...)”.

Da mesma forma o acusado Luiz Fernando, quando em Juízo (fls. 274 – 

mídia de fls. 275), negou ser de sua propriedade a arma apreendida, 

argumentando que “(...) não sabia da arma (...) numa pasta preta atrás do 

banco traseiro do carro do Nevair (...) eu não sabia (...) Eu não sabia nada 

disso, que eles tinha esse revolver no carro e esse Nelson tinha esse 

mandado ai (...)”.

No mesmo sentido, foi a declaração prestada pelo acusado Nevair Dias 

dos Santos em seu interrogatório, tanto em solo policial (fls. 25/27), quanto 

em Juízo (fls. 273 – mídia 275), o qual assumiu ser o proprietário da arma.

Destaco ainda que as testemunhas PRF Alexandre Felipe Pessoa e PRF 

Silvan Braúna Ferreira, fls. 257/260 e 270/275, foram unânimes em seus 

depoimentos prestados judicialmente, em contraditório, ao afirmarem que o 

acusado Nevair assumiu a propriedade da arma no momento da 

abordagem.

Assim, entendo que não foram produzidas provas suficientemente 

robustas em Juízo que permitam atribuir aos réus Nilton Dias e Luiz 

Fernando, de maneira segura, a autoria do crime descrito no artigo 14 da 

Lei n.º 10.826/03, fazendo incidir ao caso o “princípio do in dubio pro reo”.

 Como se vê, as provas produzidas em sede de contraditório judicial não 

confirmam a autoria delitiva imputada aos denunciados Nilton Dias dos 

Santos e Luiz Fernando da Rosa, não havendo, desta forma, prova 

robusta e segura para suas condenações. Vale frisar que, como é cediço, 

o édito condenatório exige juízo de certeza, o que não é o caso destes 

autos.

Assim, entendo que a absolvição dos réus Nilton Dias dos Santos e Luiz 

Fernando da Rosa quanto ao crime tipificado no art. 14, caput, da Lei 

10.826/03 é medida de justiça.

2) Quanto ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2.1) Em relação ao acusado LUIZ FERNANDO DA ROSA.

É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente através da análise do auto de prisão em flagrante de fls. 

14/15, do boletim de ocorrência de fls. 16/17, do termo de apreensão de fl. 

46, do laudo de constatação preliminar de fls. 48/49, e do laudo pericial 

definitivo de substância entorpecente de fls. 198/199, assim como por 

meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal.

 Registre-se que o exame definitivo de fls. 198/199 confirmou que a 

substância apreendida tratava-se da droga conhecida como “maconha”.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Tanto em solo policial (fls. 42/43), quanto em Juízo (fl. 270/275), sob o 

crivo do contraditório, o réu confirmou a propriedade da droga encontrada, 

alegando, porém, tratar-se de entorpecente adquirido para consumo 

pessoal.

Ocorre que, não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao 

longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu. Nesse 

aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica do crime 

de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário 

se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz 

do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera 

as seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza 

e quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a 

conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de 

drogas decorre principalmente da quantidade da droga apreendida 

(aproximadamente 250g), localizada na bolsa do acusado.

Ora, conforme destoa dos autos, o réu foi preso em flagrante com uma 

razoável quantidade de substância entorpecente (244 gramas), não 

havendo em falar em desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 

da Lei n.º 11.343/06. Isto porque a quantidade de droga apreendida no 

caso concreto é incompatível com a condição de simples usuário do 

entorpecente.

Além disso, quando da abordagem policial, em revista pessoal no acusado 

fora localizado uma porção de “maconha”, informando que haveria mais 

droga em sua mochila, tendo ele assumido desde o início que a substância 

encontrada lhe pertencia (interrogatório na DELPOL – fls. 42/43, 

interrogatório em Juízo – fls. 274/275 e depoimento das testemunhas – fls. 

210 e 271). Os depoimentos dos policiais são uníssonos nesse sentido – 

PRF Alexandre Felipe Pessoa e PRF Silvan Braúna Ferreira.

Cumpre frisar, ao final, que o réu tinha plena capacidade de entender o 

caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, podendo, igualmente, agir de modo diverso, o que 

caracteriza a sua culpabilidade penal.

 Portanto, feitas tais ponderações, e uma vez demonstradas a autoria, a 

materialidade do delito e a culpabilidade do acusado, mister se faz 

condená-lo nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

De outro lado, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos 

anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido é primário, não 

apresenta antecedente criminal e também não existe qualquer indicativo de 

que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente à 
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atividades criminosas, fazendo assim jus ao reconhecimento da causa de 

diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do réu Luiz Fernando da Rosa ajusta-se, 

com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

2.2) Em relação aos acusados NEVAIR DIAS DOS SANTOS e NILTON DIAS 

DOS SANTOS.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, notadamente 

através da análise do auto de prisão em flagrante de fls. 14/15, do boletim 

de ocorrência de fls. 16/17, do termo de apreensão de fl. 46, do laudo de 

constatação preliminar de fls. 48/49, e do laudo pericial definitivo de 

substancia entorpecente de fls. 198/199, assim como por meio da prova 

oral coligida ao longo da persecução criminal.

 De outra banda, tenho que a autoria delitiva não restou demonstrada, vez 

que as versões apresentadas nestes autos não permitem atribuir a 

responsabilidade pelo fato aos acusados.

Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de perspectiva que, ao 

esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, 

depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade 

de demonstrar, com segurança categórica, que os requeridos tenham 

executado postura com o objetivo de realizar o delito de tráfico ilícito de 

drogas.

 Do confronto/cotejo analítico do conteúdo das declarações externadas 

por parte do PRF Alexandre Felipe Pessoa e PRF Silvan Braúna Ferreira 

(fls. 210 e 271), deflui-se que, em nenhum momento, qualquer uma das 

testemunhas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, 

que os réus tivessem, direta ou indiretamente, qualquer parcela de 

contribuição nos fatos.

Não há no processo evidência segura que detenha a capacidade de 

assegurar que os requeridos desenvolvessem postura com o objetivo de 

disseminar o comércio de substâncias entorpecentes. A simples condição 

de os acusados estarem em companhia no mesmo veículo com o acusado 

Luiz Fernando, como elemento cognitivo, isoladamente considerado, 

desprovido de qualquer outro subsidio concreto, não tem a capacidade de, 

de forma automática e linear, conduzir na condenação dos réus Nevair e 

Nilton.

 Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila a circunstância de que 

a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao 

princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus 

consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e 

do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do 

Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto 

n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no 

art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, 

§ 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se 

operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos 

interesses dos réus, de tal sorte que, em se interpondo dúvida 

instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, 

deve ser dissolvida em favor dos acusados.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto de que o contexto probatório carreado aos autos não 

fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização 

penal dos réus pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, considero 

a absolvição dos requeridos é medida que se impõe.

3. Quanto ao delito descrito no artigo 309 da Lei n.º 9.503/97 em relação 

ao acusado NEVAIR DIAS DOS SANTOS, que era quem dirigia o veículo.

De largada, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

Veja-se a propósito, os seguintes julgados:

“Defere-se, de ofício, quando os elementos do processo permitem afirmar, 

sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” (STF - 

HC - Rel. Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728).

“A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida 

independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e 

abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, 

como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os 

seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” 

(TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Inicialmente consigno que a pena prevista para o crime descrito no artigo 

309 da Lei n.º 9.503/97, é de 06 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção.

 Pois bem.

Nessa ordem de ideias, perquirindo criteriosamente os fatos submetidos à 

apreciação, visualiza-se que a sanção, caso fosse emitido um édito 

condenatório, de acordo com os critérios norteadores da aplicação da 

pena — sistema trifásico composto pela fixação da pena-base [art. 59 do 

Código Penal], pena-provisória e pena-definitiva —, os quais não 

autorizariam a exacerbação da pena infligida as indiciado, situar-se-ia em 

patamar mínimo ou, caso exasperada, próximo a ele, porquanto se trata de 

indiciado primário, cuja conduta protagonizada não exterioriza grau 

excessivo de reprovação social (análise de sua culpabilidade), tampouco 

está a incidir, no caso em foco, qualquer circunstância agravante ou 

causa de aumento da pena.

Certamente, por via de consequência, a pena aplicada não chegaria a 01 

(um) ano. Dessa forma, infere-se que o Estado teria o lapso temporal de 3 

(três) anos para processar e condenar o indiciado, nos termos do art. 

109, incisos VI do Código Penal.

Pois bem, partindo de tais premissas de ordem fática, observa-se que o 

lapso prescricional se deu entre o recebimento da denúncia (6/5/2014) e a 

presente data, uma vez ausentes quaisquer outras causas de interrupção 

nesse ínterim, agregado ao fato de que transcorreu mais de 3 (três) anos 

entre as datas, fato esse que catalisaria, em caso de eventual 

condenação futura, o reconhecimento da prescrição retroativa, afigura-se 

imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do indiciado, pelo 

advento da prescrição em projeção, forte no art. 107, inciso IV do Código 

Penal.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que 

não o reconhecimento da prescrição retroativa, analisada em projeção, em 

relação ao crime tipificado no artigo 309 da Lei n.º 9.503/97.

Ante o exposto:

A) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim específico 

de:

A-1) CONDENAR o acusado Nevair Dias dos Santos, devidamente 

qualificado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido [artigo 14, da Lei n.º 10.826/03];

A–2) CONDENAR o acusado Luiz Fernando da Rosa, devidamente 

qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [artigo 

33, da Lei n.º 11.343/06];

A-3) ABSOLVER os réus Luiz Fernando da Rosa e Nilton Dias dos Santos, 

devidamente qualificados, da acusação da prática do crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido [artigo 14, da Lei n.º 10.826/03], 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal;

A-4) ABSOLVER os réus Nevair Dias dos Santos e Nilton Dias dos Santos, 

devidamente qualificados, das acusação da prática do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006], fazendo-o 

com fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal;

A-5) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Nevair Dias dos Santos, 

devidamente qualificado, da acusação da prática do crime de dirigir veículo 

automotor em via pública, sem a devida permissão [art. 309, da Lei n.º 

9.503/97], o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I Do réu Nevair Dias dos Santos.

 I.I.I Do crime previsto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

e anexos, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como 

indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime e as consequências do crime, considero que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 
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imputada ao réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, 

fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Contudo, deixo, portanto, à luz de tais premissas, de 

concretizar a implementação da circunstância atenuante, em razão de 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do 

STJ] de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar 

equivalente a 02 (dois) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 

do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

II.I Do réu Luiz Fernando da Rosa.

 I.I.I Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/03.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às 

consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) 

anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De outro lado, 

de acordo com os informes produzidos no processo, depreende-se que o 

requerido é primário, não apresenta antecedentes criminais e também não 

existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se 

dedique habitualmente à atividades criminosas.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que 

descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se 

em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no 

crime de tráfico, espelha a ideia-princípio de reduzir/minimizar a punição do 

agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não 

profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE 

BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, 

“Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 

165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos 

e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. 

Ayres Britto], exatamente porque o núcleo essencial da ação criminosa, 

executada por parte do acusado, centralizou-se na postura de disseminar 

substâncias entorpecentes análogas à cocaína, deduz-se que o 

critério/parâmetro de escolha, para efeito de determinação do fator de 

incidência da causa de diminuição idealizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 

11.343/2006, deve firmar-se no patamar de 1/2. Não se observa a 

incidência de causa de aumento da pena.

Portanto, diminuo a pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, na 

razão de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de 

diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 250 (duzentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

III. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão 

Condicional da Pena.

III.I. Do Réu Nevair Dias dos Santos [art. 14, da Lei n.º 10.826/03].

Pena privativa de liberdade equivalente a 02 (dois) anos de reclusão, 

decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 

n.º 10.826/03; pena de multa estipulada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.

 Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

III.II. Do Réu Luiz Fernando da Rosa [art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06].

Pena privativa de liberdade equivalente a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, decorrente da condenação pela prática do crime previsto no 

art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; pena de multa estipulada em 250 

(duzentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato.

 Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu é primário e não detêm antecedentes 

criminais e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal 

Federal deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade 

da obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção 

penal infligida, o regime inicial Aberto.

Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 
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delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010) — com destaques 

não inseridos no texto original.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

IV. Da Análise da Possibilidade dos réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.

Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, CONCEDO 

aos acusados Nevair Dias dos Santos e Luiz Fernando da Rosa o direito 

de recorrerem em liberdade, posto que, por óbvio, estão ausentes os 

pressupostos legais para a decretação de sua prisão preventiva.

V. Das Demais Providências.

CONDENO os réus Nevair Dias dos Santos e Luiz Fernando da Rosa, 

proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO O PERDIMENTO dos bens apreendidos nos itens “2 e 3” de fl. 

46. Providencie a Sra. Gestora, o necessário para o encaminhamento dos 

bens a alguma instituição interessada, certificando nos autos a 

destinação.

Levando-se por linha de estima que a arma apreendida não têm utilidade à 

persecução penal, oficie-se à Diretoria do Foro para que, providenciem a 

remessa à remessa para a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para que seja procedida às suas destruições, 

confeccionando-se o respectivo termo de remessa.

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal];

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

Formem-se e remetam-se os processos de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal.

Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 150793 Nr: 4524-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ação Penal nº 4524-78.2016.811.0040 Código 150793

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Fernando Sousa Rodrigues

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Fernando Sousa Rodrigues, 

devidamente qualificado nos autos, com incurso no art. 157, caput, do 

Código Penal.

 Diz a peça acusatória que:

“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 13.04.2016, por volta 

das 06h45min, em via pública, próximo ao Colégio Estadual José Domingos 

Fraga, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado FERNANDO 

SOUSA RODRIGUES subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça a pessoa, coisa alheia móvel, em detrimento da vítima Cauane 

Quaresma Weber”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/06.

Boletim de ocorrência, fls. 13/14.

Antecedentes criminais, fls. 38, 56 e anexo.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2016, fl. 36.

Resposta à acusação, fls. 41/42.

Termo de audiência de instrução, fls. 66/72.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 73/79), onde expôs que a 

materialidade e a autoria do delito de roubo, imputado ao requerido, se 

encontram devidamente demonstrados.

A defesa, a título de memoriais finais (fls. 81/93), requereu a 

desclassificação do roubo direcionado contra o requerido, para a de furto 

simples, em razão da ausência de violência e grave ameaça. Defendeu, a 

aplicação da pena no mínimo legal, com incidência da atenuante da 

confissão espontânea, primariedade, arrependimento e inimputabilidade.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de roubo.

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do boletim de 
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ocorrência (fls. 13/14) e dos termos de reconhecimento de pessoa (fls. 

18/19).

DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas por parte da vítima Cauane Quaresma Weber e 

das testemunhas Katiane Leia Hoffmann e Jaqueline Gueiz de Oliveira (fls. 

67/69 e 72).

 O acusado, em seu interrogatório, confessou espontaneamente a prática 

do delito de roubo.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e 

revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os 

fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não 

pairam no que tange a autoria da infração penal de roubo qualificado.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a confissão 

espontânea do réu; b) a palavra da vítima, coesa e segura ao apontar o 

requerido como o indivíduo que deflagrou a ação criminosa; c) o conteúdo 

do depoimento esclarecedor, exteriorizado por parte de Katiane Leia 

Hoffmann que aborda a dinâmica dos fatos criminosos, fls. 69.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

idéias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu.

De outro vértice, no tocante à temática alusiva à caracterização da 

inimputabilidade do réu, penso que, na época em que os fatos se 

concretizaram o réu Fernando Sousa Rodrigues, reunia condições de 

compreender plenamente o caráter ilícito do fato, não se justificando a 

alegação de inimputabilidade, dado à condição de dependente de drogas. 

É que, compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

principalmente pela ausência de laudo pericial comprobatório de tal 

dependência, deduz-se que o réu, na época em que a ação criminosa se 

concretizou, detinha a plena capacidade para compreender o caráter ilícito 

do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não 

subsistindo qualquer incidência de que o réu, como consequência da 

condição de dependente de drogas, não apresentava comprometimento da 

capacidade de compreensão das suas atitudes.

D’outra banda, no que tange à tese de reconhecimento do arrependimento 

eficaz, hasteada por parte da defesa técnica do requerido, penso que não 

deva merecer guarida. É que, o arrependimento eficaz caracteriza-se 

quando o autor material, embora tenha exaurido, na sua plenitude, todo o 

processo de execução, impede, espontaneamente, a ocorrência do 

resultado lesivo [art. 15 do Código Penal]. Nesta toada, diante desta 

moldura, esquadrinhando o contingente probatório engendrado no 

processo, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia 

dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, depreende-se 

que o réu logo em seguida à realização da ação de subtração da ‘res 

furtivae’, de maneira imediata, evadiu-se do cenário do crime, 

deslocando-se, conforme seu próprio depoimento, até uma “boca de 

fumo”, dando o objeto subtraído (aparelho celular) em troca de 

entorpecentes – o quê, por si só, descaracteriza a o arrependimento 

eficaz.

 Sob outro ponto de vista, no que tange à tese desclassificatória do delito 

de roubo para furto, hasteada por parte da defesa técnica do requerido, 

penso que não deva merecer guarida. É que, compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo das 

declarações externadas por parte da vítima e da testemunha que à 

acompanhava no momento dos fatos (colega de escola), é possível 

divisar, estreme de dúvidas, que o réu abordou a vítima e através do 

emprego de violência real e grave ameaça – que causou sério temor à 

vítima –, realizou o ato de subtração, o que, por si só, rechaça a tese 

desclassificatória.

 Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada no 

processo, que a conduta protagonizada por parte do requerido Fernando 

Sousa Rodrigues ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a 

infração penal de roubo [art. 157 ‘caput’ do Código Penal].

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Fernando Sousa Rodrigues, devidamente qualificado, 

pela prática do crime de roubo [art. 157 ‘caput’ do Código Penal].

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos, 

que referem à existência de ações penais, devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes. O acusado 

responde a outra ação penal nesta comarca, também pelo crime de roubo, 

código Apolo n.º 148674, sendo condenado em 01/06/2017 a pena de 04 

(quatro) anos de reclusão em regime semiaberto.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a 

personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, sequer, ser 

alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação da 

reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 

da secularização.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, 

considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção dos 

antecedentes criminais), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma 

operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao 

réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, 

fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da 

circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a pena 

fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando 

a pena provisória no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 

do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em 

análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da 

situação econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena 

restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio 

ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 77 do 

Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas 

circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta 

protagonizada pelo acusado.

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 
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recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido 

o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 161310 Nr: 9881-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR GREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Ação Penal nº 9881-39.2016.811.0040 – Código 161310

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Valdenir Greff

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de VALDENIR GREFF, qualificado nos 

autos, como incurso no art. 306, ambos da Lei n.º 9.503/1997.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 03 de 

setembro de 2016, por volta das 19h10min, na Avenida dos Imigrantes, em 

frente ao Parque Municipal, nesta Comarca de Sorriso/MT, o denunciado 

VALDENIR GREFF, vulgo “Nico”, conduzia, com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, o veiculo automotor Mercedes 

Bens/L1113, placa KBJ-1770, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

03/04 do IP”. (sic)

 Denúncia, fls. 05/06.

Auto de Prisão em Flagrante, fl. 08.

Boletim de ocorrência, fls. 09/10.

Auto de Constatação de Embriaguez, fls. 11/12.

Decisão que recebeu a denúncia em 19 de janeiro de 2016, fls. 44/45.

Resposta à acusação, fls. 53/57.

Antecedentes criminais, fls. 46, 47 e anexos.

 Termo de Audiência de Instrução, fls. 70/76.

Memoriais Finais do Ministério Público (fls. 78/85), expondo que a 

materialidade e a autoria do delito, imputada ao réu, se encontram 

devidamente demonstradas. Defendeu que existem provas aptas a 

configurar a infração penal de condução de veículo automotor com a 

capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. 

Requereu a condenação do réu, como incurso nas sanções previstas no 

art. 306 e da Lei n.º 9.503/1997.

Alegações Finais da defesa (fls. 86/93), no mesmo momento processual, 

pugnando pela absolvição do acusado, ante a falta de comprovação da 

materialidade delitiva do crime em comento.

Eis a síntese do necessário relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

Tem-se dos autos que o acusado foi denunciado como incurso na pena do 

artigo 306 e da Lei n.º 9.503/1997.

A ação penal foi processada regularmente, não havendo diligência a ser 

cumprida, nem irregularidade a ser sanada, respeitando-se as 

formalidades, assegurando-se o devido processo legal e, sobretudo, a 

oportunidade para ampla defesa.

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do boletim de 

ocorrência (fls. 09/10) e do relatório de alcoolemia (fls. 11/12).

DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas por parte de Fernando Pinto de Souza e Gerressy 

Luiz Alves Candido da Silva, ratificando as palavras em sede inquisitorial e 

judicial e, inclusive, o depoimento prestado pelo próprio réu, que 

confessou/admitiu a ingestão de bebida alcoólica.

 Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e 

revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os 

fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não 

pairam no que tange a autoria da infração penal de condução de veículo 

automotor sob influência de álcool.

D’outra banda, no que diz respeito ao pedido de desclassificação 

hasteado pela defesa, sem delongas, tenho que o resultado dos eventuais 

prejuízos causados à(s) vítima(s) (do dano) não obsta a punição na seara 

criminal, até mesmo porque uma “sanção de natureza administrativa” e/ou 

um perdão judicial não amenizaria a presente sentença condenatória, na 

medida em que seus atos representaram perigo às demais pessoas e 

seus patrimônios.

 Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do réu ajusta-se, com perfeição, ao 

figurino legal que define o delito de condução de veículo automotor, com a 

capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, 

chancelado no corpo do art. 306 da Lei n.º 9.503/1997.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Valdenir Greff, devidamente qualificado, pela prática da 

infração penal de condução de veículo automotor, sob a influência de 

álcool [art. 306 da Lei nº 9.503/97].

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], no 

que couber, a dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

que referem à existência de ações penais e inquéritos policiais, não 

devem ser considerados em prejuízo do réu.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima e as conseqüências do crime, 

considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 06 (seis) meses de detenção, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que 

deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) 
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meses de detenção.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) meses de detenção, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 

do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.

Presentes as condições do art. 44 do Código Penal, DETERMINO a 

substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], consubstanciada na prestação 

pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente no pagamento da 

quantia equivalente a 150% (cento e cinquenta percentuais) do valor 

correspondente ao salário mínimo vigente à época da prolação do 

presente veredicto, em gêneros alimentícios que compõem a cesta básica, 

a ser endereçada à entidade assistencial e filantrópica a ser definida em 

sede de execução criminal, franqueando a possibilidade de o condenado 

adimplir a obrigação com a fiança de fl. 30.

IV. Da Análise da Possibilidade do Acusado Apelar em Regime de 

Liberdade.

 Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, devido à ausência de ressonância nas 

situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não 

desponta como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão 

[art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

V. Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais podendo ser 

concedidos o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de 

execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e 

§ 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1.984];

D’outra banda, no que tange à questão alusiva à suspensão dos direitos 

políticos, a que faz menção o art. 15, inciso III da CRFB/88, penso que a 

sua concretização não ser afigura viável na hipótese concreta. E, isso se 

justifica porque, como forma de dar vazão ao princípio da razoabilidade e 

da proporcionalidade — também conhecido como princípio da proibição de 

excesso —, da individualização da pena e da motivação das decisões 

judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de estirpe constitucional [art. 

1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e XLVI e art. 93, inciso IX, 

todos da CRFB/88], há a necessidade de se traçar um liame de 

pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos direitos políticos 

(efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que deu azo ao delito, 

assim como a quantidade e a modalidade de execução da pena (causa 

primária), para que, somente então, seja aquilatada, por parte do 

hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida de 

privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no art. 

15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente casos 

de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial ofensivo, 

demais infrações penais que a legislação de direção impõe a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão 

condicional da pena, não só profana os postulados reitores da matéria, 

como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que passa a 

noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do exercício 

dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da privação da 

liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se obstaculizado.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137466 Nr: 9361-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 9361-16.2015.811.0040 (Código: 137466)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e Jecrim (atuação do 

mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em comento para o dia 

12/04/2018, às 15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184057 Nr: 187-75.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do advogado Walter Djones 

Rapuano a fim de retirar sua certidão de honorários advocatícios, no 

prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179677 Nr: 8925-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8925-86.2017.811.0040 (código 179677)VISTOS. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA.Ciência pessoal ao (a/s) nobre 

membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso, se atuante no feito.Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 15 de março de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137466 Nr: 9361-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se 

realizará no dia 12/04/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91379 Nr: 3403-54.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO DA SILVA GOMES, Filiação: Ana 

da Silva e Osmar da Silva Gomes, data de nascimento: 26/03/1983, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), pintor (desempregado). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o acusado Diogo da Silva, devidamente qualificado, pela 

prática da infração penal de furto, na forma prevista no art. 155, caput, do 

Código Penal. Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de natureza constitucional [art. 5.º, inciso XLVI 

da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao réu. 

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, verifico 

que o réu possuiu não possui condenação com trânsito em julgado.Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta 

social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as conseqüências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal. 

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Sem atenuantes, uma 

vez que a alegada confissão do réu se deu apenas em fase extrajudicial 

e, sem agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar 

anteriormente fixado, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Ultrapassada 

tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Inexistente causa de 

diminuição de pena bem como inexistente qualquer causa de aumento da 

sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 01 (um) ano de 

reclusão. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico 

ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 08 (oito) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente 

perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como 

em face da situação econômica do réu.Da Determinação do Regime de 

Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. A pena será cumprida em regime 

ABERTO, inicial. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto 

se por outro motivo estiver preso, devido à ausência de ressonância nas 

situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não 

desponta como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão 

[art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal]. 

Acontece que, em se tratando de pena privativa de liberdade infligida, cujo 

regime de cumprimento é o semi-aberto ou aberto, tem-se entendido — por 

medida da mais lídima justiça e dotada de extrema razoabilidade — que 

não se pode impor ao condenado o recolhimento ou a sua manutenção no 

cárcere, para apreciação de eventual recurso apelatório, porquanto não 

poderia aguardar o julgamento de eventual apelo em regime diverso 

daquele fixado na sentença, até mesmo porque é direito do sentenciado 

cumprir a pena no regime estabelecido na condenação. Nesse idêntico 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo ‘ipsis litteris’:“PROCESSUAL 

PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME 

SEMI-ABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Se, na r. sentença 

condenatória foi fixado o regime semi-aberto como o inicial de cumprimento 

de pena, não se pode manter o réu encarcerado aguardando o julgamento 

da apelação (precedentes). Recurso desprovido” (STJ, Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança n.º 16.750/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Félix 

Fischer, julgado em 02/12/2003).“SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME 

SEMI-ABERTO (INICIAL). APELAÇÃO (EM LIBERDADE). 1. São 

incompatíveis na sentença condenatória o estabelecimento do regime 

inicial semi-aberto e a negativa ao réu de apelar em liberdade. 2. Deve ser 

suficientemente fundamentada na sentença a compreensão segundo a 

qual o réu, para apelar, há de ser recolhido à prisão. 3. Faltando à 

sentença conveniente motivação, o melhor dos entendimentos é o de que 

o réu pode apelar em liberdade. 4. Habeas corpus deferido” (STJ, Habeas 

Corpus n.º 37.566/DF, 6.ª Turma, Relator: Ministro Nilson Naves, julgado 

em 18/11/2004). Isento o réu do pagamento das custas judiciais, por ter 

sido assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença e 

mantida a condenação: a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal]; b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88]; c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984]. Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, 

na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se. Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, 

na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se Intime-se o 

acusado e o Defensor Público. Ciência ao MP. Cumpra-se.Sorriso - MT, 22 

de março de 2016.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 14 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82370 Nr: 1255-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VANDERLEI HECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Denunciado(a): Luiz Vanderlei Heckler, Cpf: 

41099257972, Rg: 10725873 SSP MT Filiação: Cassilda Saliri Heckler*, data 

de nascimento: 06/09/1960, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, , 

Endereço: Rua Paris 6 Quadra 4 Lote 6 Ou Rua Paris N° 04 Ou 05, Bairro: 

Rodoviária Parque, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:Fabiane Nascimento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Determino a restituição da fiança vinculada na fl. 28 ao acusado.
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 Intime-o para tal finalidade.

Decorrido o prazo sem qualquer providência por parte do acusado, 

arquive-se os autos.

Às providências, cumpra-se.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161486 Nr: 12138-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ARIO PADUAN, SILVIA DE 

FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN, JOSÉ 

VINICIUS DE OLIVIERA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 157/181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218061 Nr: 8375-80.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETGATO PET SHOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA, RIKELLE GOMES MAIA, HAMILTON AZEVEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S)  DA PARTE REQUERIDA:  ALZ IRA 

PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - OAB:3754, CELSO DE FARIA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17298A

 Vistos. JUNTEM-SE os documentos apresentados pelas partes. Após, 

CONCLUSOS. Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira 

Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143608 Nr: 3147-66.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PAULINO DOS SANTOS, WALERIA 

DIAS MENDES, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, os recursos de 

apelação de fls. 329/344 (Requeridos) e às fls. 345/356 (Denunciado à 

lide). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162545 Nr: 14008-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA, LEIDA 

RODRIGUES CHAVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico que, nesta data em que pese constar na petição de fls. 196 que 

segue documentos anexo, verifica-se que não há nenhum documento que 

a acompanha. Desta forma, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, promover a juntada do acordo referido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 20654-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEI BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 105/128 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 15772-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 39/39-verso, a suspensão 

da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, caso possua, do 

executado Francisco Matias Subrinho. Requer, ainda, seja realizada 

pesquisa Bacenjud, tal qual indica à penhora o veículo descrito à fl. 39.

Pois bem.
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Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, a suspensão da CNH e do passaporte do executado, em si, 

não possuem qualquer vínculo com a pretensão em questão.

Não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de expedientes 

que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos em questão.

Por outro lado, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Já no que toca à penhora do veículo indicado à fl. 39, a verdade é que, em 

consulta ao sistema Renajud, conforme documento a seguir juntado, 

verifica-se que o veículo em questão (JYN-0081) não mais pertence ao 

executado.

Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111921 Nr: 2113-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No ponto, utilizou-se do valor indicado no cálculo judicial de fls. 220/224 

para busca de valores pelo sistema "Bacenjud", uma vez que, "a priori", o 

cálculo atualizado apresentado pela instituição financeira à fl. 257-verso 

estaria equivocado. Afinal, promoveu a atualização do débito pelo IGP-M 

quando, na verdade, deveria ter utilizado o INPC, exatamente como se deu 

no cálculo judicial de fls. 220/224 que, por sua vez, já fora homologado às 

fls. 249/250.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127270 Nr: 6156-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GRACIANO PEREIRA, JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:OAB/MT 9863, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:MT 6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Vistos.

 De início, é preciso destacar que, no que toca à execução da multa diária, 

como se vê às fls. 498/499-verso, a parte executada fora intimada apenas 

para promover a transferência dos imóveis, sob pena de incidência da 

aludida multa, até o limite de R$ 37.480,00. Ou seja: até o vertente 

momento não se depara com a sua intimação para promover o pagamento 

espontâneo do valor a título de multa diária.

Dessa feita, será decotado do valor indicado no cálculo de fl. 504 o 

“quantum” atinente à multa diária.

Bem por isso, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada, no importe de R$ 85.781,83. Com efeito, restou frutífera tal 

diligência, porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora 

liberado, como se colhe dos documentos em anexo.

Por outro lado, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito a título de multa diária (R$ 37.480,00), acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

item 2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 
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advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

Independentemente das determinações anteriores, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 88 foi devolvida 

pelo Correio com informação de “Desconhecido” (fl. 89), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150933 Nr: 11042-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO JOSÉ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos. (...) À CONTADORIA para que calcule o valor devido, até o dia 

06/12/2017, data na qual ocorreu o depósito pela parte executada (fl. 

204), no que se refere às custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Realizados os cálculos, a Contadoria deverá esclarecer 

se o valor de R$ 1.895,29, como depositado à fl. 224-verso, quitou a dívida 

ou há saldo remanescente. Se houver saldo remanescente, deverá 

atualizá-lo até os dias atuais, com a inclusão da multa de 10% e dos 

honorários advocatícios, também, de 10%. Cumprida essa diligência, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o 

cálculo apresentado, oportunidade em que a parte executada, se não 

discordar do cálculo e houver parcela restante, deverá depositar eventual 

débito remanescente, sob pena de penhora “on line”. Independentemente 

das determinações anteriores, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 

224-verso em favor da parte exequente, observando a conta bancária 

indicada à fl. 231, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC. 

(...) Logo, uma vez que o valor em questão já se encontra depositado nos 

autos e o montante é exatamente aquele indicado à fl. 212, OFICIE-SE à 

Massey Ferguson para que, no prazo de 15 dias, indique expressamente 

se concorda com o levantamento do valor depositado nos autos (R$ 

131.771,17 - fl. 235) para quitação do contrato em foco, oportunidade em 

que deverá apresentar conta bancária para tanto. Em havendo interesse 

no levantamento dos valores para quitação do contrato de consórcio e 

com a indicação da conta bancária, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

empresa Massey Ferguson. No ponto, a aludida providência não trará 

qualquer prejuízo a quem quer que seja, ao contrário, como os valores já 

se encontram depositados nos autos, a providência em questão será 

benéfica para todos os envolvidos, mormente pela resolução celeridade 

da contenda. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204190 Nr: 18099-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 129 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 

- OAB:10453/MT

 Vistos. Uma vez que noticiado o falecimento do executado Antenor 

Soares, inclusive, com a informação de que não deixou bens a inventariar 

(fl. 199), SUSPENDO o andamento processual, na forma do art. 313, inciso 

I, do CPC. (...) Posto isso, INTIMEM-SE, na forma do artigo 688 do CPC, a 

parte exequente e a executada Nilza Yara Soares Squillace para, no 

prazo 02 (dois) meses, promoverem a sucessão “causa mortis”, indicando 

os herdeiros, com qualificação e endereço, além de promover a juntada da 

certidão de óbito do “de cujus”. No ponto, como a executada Nilza Yara 

Soares Squillace indicou expressamente a inexistência de inventário em 

curso (fl. 199), todos os herdeiros devem figurar na sucessão “causa 

mortis”. Se cumprida a determinação anterior, com a indicação de todos os 

herdeiros e a juntada da certidão de óbito, CITE-SE na forma do artigo 690 

do CPC. Uma vez citados os herdeiros e não havendo impugnação, desde 

que também se promova a juntada da certidão de óbito do executado, 

desde já DETERMINO a sucessão “causa mortis”, pelos herdeiros 

indicados, com as anotações na distribuição e autuação. Uma vez 
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aperfeiçoada a sucessão “causa mortis”, CONCLUSOS para análise dos 

pleitos de fl. 280 e de fl. 281. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 7689-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá manifestar 

expressamente, como já determinado à fl. 149, se mantém interesse na 

diligência requerida às fls. 147/147-verso, valendo o silêncio como 

desinteresse no aludido pleito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174420 Nr: 16296-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários do Banco demandado para levantamento dos valores 

depositados em juízo. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar o advogado da parte requerida para que informe nos autos 

os dados bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº 

da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260889 Nr: 25513-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DE CASTRO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte requerida, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD 

e RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na 

Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a busca e apreensão do veículo, bem como a 

citação pessoal do requerido Laudiceia de Castro Cassimiro nos seguintes 

endereços: (a) Av. Antonio Magio, n. 1607, Bairro: São José, Pontes e 

Lacerda/MT, CEP: 78.250-000; (b) R. Cara, n. 630, Sl. 04, Sapezal/MT, CEP: 

78.365-000; (c) Rua Antonnio Bento, n. 122, Bairro: Centro, Pontes e 

Lacerda/MT, CEP: 78.250-000; (d) Rua 01, n. 14, Bairro: Cidade Verde, 

Comodoro/MT, CEP: 78.365-000; (e) Rua H, n. 4, Qd. 169, Lt. 18, Bairro: 

Cidezal II, Sapezal/MT, CEP: 78.365-000; (f) Av. Surubim, n. 1029, Bairro: 

Centro, Sapezal/MT, CEP: 78.365-000; (g) Rodovia BR 163, KM 583, Caixa 

Postal 134, Nova Mutum/MT, CEP: 78.450-000.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248492 Nr: 15423-56.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, GIOCONDO VACCARI CARMONA, APARECIDA GONÇALVES 

VACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDHA GABRIELLA 

TAMBURRINO FEITOSA - OAB:OAB/MT 22.633, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, FLAVIO CARDOZO DALTO - OAB:23408O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:11692/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos.

Na decisão que recebeu a inicial e determinou outras providências (fls. 

94/96) descreveu-se o cenário dos autos até aquele momento:

(a) laudo informando a sobreposição da área;

(b) decreto de autorização do desmembramento divergente daquele que 

consta nos arquivos da prefeitura;

(c) declaração do alienante de que não tinha posse da área e

 (d) escritura pública de compra e venda firmada pelo próprio alienante em 

sentido diametralmente oposto, uma vez que não apresentava qualquer 

ressalva na alienação.

E, em seguida, determinou-se o seguinte:

“OFICIE-SE ao CRI de Tangará da Serra/MT para que, no prazo de 15 dias, 

promova a averbação da existência da vertente demanda às margens das 

Matrículas n. 1.743, n. 33.538 e n. 33.537, todas de propriedade dos 

demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves 

Vaccari.”

“Da mesma forma, OFICIE-SE à Prefeitura Municipal para que promova a 

alteração no cadastro de contribuintes do IPTU do imóvel objeto dos autos 

(Matrícula 30.508), retirando o nome da parte autora e, em substituição, 

incluindo o nome dos demandados, consignando o prazo de 15 dias para 

informar o cumprimento da ordem.”

O Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra 

informou, por meio do Ofício n. 434/2017 (fls. 108/117), o cumprimento da 

determinação de averbação da existência da vertente demanda às 

margens das Matrículas n. 1.743, n. 33.538 e n. 33.537, todas de 

propriedade dos demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida 

Gonçalves Vaccari.

Em relação ao Ofício n. 577/2017 (fl. 103) encaminhado ao Município de 
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Tangará da Serra/MT, o mesmo foi recebido em 04/08/2017 pela Sra. 

Procuradora Geral do Município, Dra. Cristina Lucena Dias, que até o 

presente momento não encaminhou resposta.

Realizada a audiência de tentativa de conciliação, restou consignado em 

ata, por convenção das partes, que o prazo final para apresentação da 

contestação seria 01/11/2017.

Os demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves 

Vaccari apresentaram contestação tempestivamente, conforme certidão 

exarada à fl. 180. Por outro lado, os demandados Ediney Rodrigues & Cia 

Ltda. e Ediney Rodrigues quedaram-se inertes.

Bem por isso, DECRETO a revelia dos demandados Ediney Rodrigues & Cia 

Ltda. e Ediney Rodrigues, na forma do artigo 344 do CPC, conforme a 

certidão de fl. 181.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos, bem como determinar a produção de outras provas 

que julgar necessárias.

Na contestação apresentada (fls. 131/171), os demandados Giocondo 

Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari arguiram preliminar de 

ilegitimidade passiva, afirmando que deveriam figurar no polo passivo os 

adquirentes Ediney Rodrigues e sua esposa Zaquiely Guzatti Klafke 

Rodrigues.

No mais, rogaram pelo chamamento ao processo dos devedores solidários 

elencados à fl. 42-verso, a saber, Maria D’aparecida Detumin Bueno 

Rodrigues, Zaquiely Guzatti Klafke Rodrigues e Oesle Rodrigues.

 Nesse passo, tratando-se de pedido de indenização por danos materiais, 

é lógico que o pleito, nesse capítulo da demanda, que interessa à parte 

demandada em questão, está situado no campo da responsabilidade civil, 

em relação a que convém citar as lições de Rogério Marrone de Castro 

Sampaio:

“Tratando-se de responsabilidade civil, parte-se sempre da idéia de se 

impor a alguém a obrigação de reparar os prejuízos causados a outrem, 

em razão de determinado comportamento. É exatamente por isso que 

alguns doutrinadores resistem à idéia de distinguir a responsabilidade 

contratual da extracontratual. Para eles, entre os quais se destaca Planiol, 

tal distinção não se justifica à medida que, qualquer que seja a espécie de 

responsabilidade civil, são sempre os mesmos pressupostos ensejadores 

do dever de indenização: o dano, o ato ilícito (comportamento humano) e o 

nexo de causalidade (Apud RODRIGUES, Silvio. Op. cit. p.8).

Frise-se, inclusive, que, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, o 

elemento subjetivo culpa que deve qualificar o comportamento humano 

faz-se presente quer na responsabilidade contratual quer na aquiliana. E, 

ontologicamente, não se faz distinção entre a culpa contratual e a culpa 

aquiliana. Eventuais pontos de distinção referem-se a aspectos acidentais, 

relacionando-se à matéria de prova ou à extensão dos efeitos (PEREIRA, 

Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1996. p. 247).

No entanto, para melhor estudo do tema, à luz, inclusive, de nosso 

ordenamento jurídico, faz-se importante trabalhar com essa distinção.

Na responsabilidade contratual, o dever de indenizar os prejuízos decorre 

do descumprimento de uma obrigação contratualmente prevista. Tanto é 

assim que estabelece o art. 389 do Código Civil que, “não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado”. No Código de 1916, o tema 

vinha regulado no artigo 1.056, que manteve a idéia central, apenas 

referindo-se, genericamente, ao dever de reparar perdas e danos.

Ora, aperfeiçoado o contrato, dele surgem obrigações que devem 

fielmente ser cumpridas pelo contratante. O não-cumprimento, de forma 

culposa, da obrigação por um dos contratantes dá ensejo, se assim 

desejar o outro, à resolução do contrato por inexecução voluntária da 

obrigação, ou a exigir do faltoso a realização, ainda que tardia ou de forma 

correta, da prestação avençada. Surge, como um dos efeitos principais 

desses fatos, a obrigação do contratante inadimplente de reparar os 

prejuízos diretamente causados ao outro (SAMPAIO, Rogério Marrone de 

Castro. Op. cit. p.55), prejuízos estes que podem, inclusive, ser prefixados 

no momento do aperfeiçoamento do contrato, quando estabelecida a 

cláusula penal. Tem-se aqui a responsabilidade civil contratual.

No tocante à responsabilidade extracontratual ou aquiliana, o dever de 

indenizar os danos causados decorre da prática de um ato ilícito 

propriamente dito (ilícito extracontratual), que se consubstancia em uma 

conduta humana positiva ou negativa violada de um dever de cuidado 

(culpa em sentido lato). Encontra previsão legal no art. 186 do Código Civil 

(art. 159 do CC/1916). Em outras palavras, a obrigação de reparar o dano 

não está relacionada à existência anterior de um contrato e ao 

descumprimento culposo de uma obrigação por ele gerada. Origina-se, 

outrossim, de um comportamento (genericamente tratado pelo 

ordenamento jurídico no referido art. 186 do CC) socialmente reprovável. 

Cita-se como exemplo a hipótese do indivíduo que, dirigindo 

imprudentemente seu veículo, atropela um pedestre, causando-lhe lesões 

corporais.” (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Responsabilidade civil. 

4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 9/10)

Daí exala que, malgrado a tendência doutrinária de minimizar a diferença 

entre a responsabilidade contratual e extracontratual, ela está presente no 

nosso ordenamento jurídico. E, muitas das vezes, não é tarefa das mais 

fáceis promover o enquadramento da situação narrada nos autos a uma 

das espécies de responsabilidade. Há situações limítrofes, como no 

vertente caso.

 Afinal, depara-se com relação negocial travada, segundo a exordial, entre 

a parte autora e os demandados Edney Rodrigues & Cia Ltda. – ME e 

Edney Rodrigues, porém, também segundo a inicial, na verdade, tratou-se 

de engodo, envolvendo os outros demandados Giocondo Vaccari 

Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari. Então, é de se questionar, o 

dever jurídico que impulsiona o pleito indenizatório tem como fonte a lei ou 

a vontade dos indivíduos?

 Em resposta: haja vista que, segundo a exordial, tratar-se-ia de um 

engodo a negociação, o dever de indenizar está mais ligado à lesão a 

direito subjetivo do que a inadimplemento contratual. O contrato, pelo 

narrado na exordial, fora pano de fundo para um “golpe”. Assim, a opção 

será pela responsabilidade extracontratual, mesmo porque envolve 

terceiros que não participaram do contrato em si.

Firmada essa premissa, no tocante à análise da preliminar de ilegitimidade 

passiva, a mesma deverá se dar à luz da teoria da asserção:

(...) “22. Ainda que assim não fosse, de acordo com a teoria da asserção, 

conforme jurisprudência desta Corte, as condições da ação, dentre as 

quais se inserem a possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual 

e a legitimidade de partes, devem ser verificadas pelo juiz à luz, 

essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: 

REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp 668.552/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

05/03/2012.” (...) (REsp 1275859/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012) 

(negrito nosso)

Em outras palavras, as condições da ação deverão ser analisadas pelo 

que consta da inicial. O que desbordar disso, ou seja, depender de dilação 

probatória, deverá ser aferido no mérito.

Portanto, para o momento, basta a afirmação de que Giocondo Vaccari 

Carmona e Aparecida Gonçalves Vaccari teriam participado de uma 

fraude/simulação em prejuízo à parte autora.

Depois, o fato jurídico que embasa a pretensão da parte autora, como já 

acenado, parte de suposta fraude/simulação, sem que apontasse a 

participação no ilícito daqueles que, segundo o chamamento ao processo, 

deveriam integrar a lide. Não está aqui buscando o cumprimento do 

contrato, quando os demais devedores solidários e coobrigados poderiam 

ser chamados. Como visto, trata-se de responsabilidade por ato ilícito.

Logo, INDEFIRO, numa só toada, a preliminar de ilegitimidade passiva e o 

chamamento ao processo.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos que dependem de dilação 

probatória: (a) se os demandados Giocondo Vaccari Carmona e 

Aparecida Gonçalves Vaccari firmaram a escritura pública de compra e 

venda com a intenção de prejudicar terceiros, em conluio com os outros 

demandados e Euzenir Rodrigues de Oliveira; (b) se era do conhecimento 

dos demandados Giocondo Vaccari Carmona e Aparecida Gonçalves 

Vaccari que nessa escritura pública não se afirma que não tinham a 

posse do imóvel, apenas a propriedade, diverso do que consta do 

contrato particular de compra e venda; (c) se eventual desconhecimento 
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fora fruto de negligência/imprudência quando da formalização do negócio; 

(d) se não teve conhecimento e não apresentou ao cartório extrajudicial o 

Decreto Municipal n. 289/2010; (e) se a parte autora agiu com 

negligência/imprudência ao firmar a cédula de crédito bancário somente 

com a matrícula e escritura pública, ou seja: sem checar, de fato, se 

existia posse; e (f) se essa negligência repercute na responsabilidade dos 

demandados.

Dessa feita, OFICIE-SE ao Município de Tangará da Serra para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe cópia do Decreto Municipal n. 298 de 

25/10/2010 que mantém em seus registros.

 Por oportuno, considerando a ausência de resposta ao Ofício n. 577/2017 

(fl. 103), OFICIE-SE novamente ao Município de Tangará da Serra para que 

informe o cumprimento da determinação anterior, de alteração no cadastro 

de contribuintes do IPTU do imóvel objeto dos autos (Matrícula n. 30.508), 

retirando o nome da parte autora e, em substituição, incluindo o nome dos 

demandados, consignando o prazo de 15 dias para informar o 

cumprimento da ordem.

 No que tange às provas, absolutamente desnecessária a prova pericial, já 

que incontroverso que realmente a matrícula em questão não corresponde 

a qualquer posse usufruída pelo respectivo titular.

 Também impertinente o pleito para que se apresentasse o extrato 

bancário da conta corrente dos demandados Edney Rodrigues & Cia Ltda. 

– ME e Edney Rodrigues e, ainda, os contratos dos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores a 2014, como externado à fl. 166, haja vista que, mesmo que 

comprovada a denominada operação mata-mata, não haveria qualquer 

repercussão no feito.

Isso porque teria importância apenas para discutir-se os encargos 

anteriores, uma vez que, em si, não é ilícito, mesmo porque se trata de 

cédula de crédito bancário, que não possui uma finalidade específica para 

a concessão de crédito.

 Nesse exato sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

decidiu que:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO MATA-MATA - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - NULIDADE - 

INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE FOMENTO AO CAPITAL DE GIRO DA 

EMPRESA - EFICÁCIA EXECUTIVA - REQUISITOS DA LEI 10.931/04 - 

JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR - APELO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o 

entendimento de que, "em se tratando de cédula de crédito comercial 

emitida para saldar dívidas do comerciante, à mingua de qualquer previsão 

legal, não se há de falar em nulidade por desvio de finalidade, sendo ainda 

de se considerar que o empréstimo importou em fomento ao capital de giro 

da empresa" (EREsp 512.635/SC, Rel. Min. CASTRO FILHO, Segunda 

Seção, DJ 14.12.2005).

Nos termos de pacífica jurisprudência do STJ, não se há de falar em 

nulidade quando o valor do crédito é usado para pagamento de dívidas 

anteriores.

"A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja 

oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta 

corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e 

certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004" (AgRg no REsp 

1.038.215/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 

19/11/2010). Incidência da Súmula 83/STJ. Por inteligência do art. 739-A, § 

5º do CPC, vigente a época, compete ao embargante declarar o valor que 

entende correto e apresentar respectiva memória de cálculo quando 

deduz pedido de revisão de contrato fundada na abusividade de 

encargos.” (TJMT - Ap 49320/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) (negrito nosso)

Posto isso, INDEFIRO os requerimentos em questão.

 Dessa feita, DEFIRO unicamente a prova testemunhal e o depoimento 

pessoal das partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h30min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

promoverem a respectiva intimação, como determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do mesmo Código.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 6212-45.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Vistos.

 No vertente caso, fora promovida a penhora, como determinado às fls. 

274/275, dos imóveis matriculados sob n. 7.422 (fl. 276), n. 14.616 (fl. 

277), n. 14.615 (fl. 278) e n. 14.617 (fl. 279).

Diante desse cenário, a parte executada, às fls. 289/292, sustenta, em 

síntese, a impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob n. 14.616, n. 

14.615 e n. 14.617, uma vez que os imóveis em questão foram dados em 

garantia hipotecária em cédulas de crédito rural. No mais, afirma que o 

imóvel matriculado sob n. 7.422 seria suficiente para garantir a dívida 

exequenda.

Devidamente intimada, a parte exequente manifestou às fls. 295/297, 

requerendo, em suma, a improcedência dos pedidos incrustados às fls. 

289/292. Juntou as cópias atualizadas das matrículas dos imóveis 

penhorados às fls. 298/307-verso.

Pois bem.

De início, é preciso destacar que, até o momento, não consta dos autos a 

avaliação dos imóveis penhorados, de modo que não se pode sequer 

afirmar que o imóvel matriculado sob n. 7.422 seria suficiente para a 

garantia da dívida.

 Depois, como se extrai da matrícula do aludido imóvel (fls. 

304-verso/307-verso), existem inúmeras hipotecas grafadas sobre o bem 

em questão. Logo, a alegada suficiência reclama maiores elementos de 

convicção, mormente se será capaz de garantir todas as dívidas que 

sobre ele recaem, além daquela executada no vertente feito. E, para tanto, 

é imprescindível que, primeiramente, o imóvel seja avaliado.

Ademais, no que tange à alegada impenhorabilidade dos imóveis urbanos 

(Matrículas n. 14.616, n. 14.615 e n. 14.617), é preciso dizer que a 

impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 não é 

absoluta.

Explico.

A regra de impenhorabilidade, conforme entendimento pacificado do STJ, 

poderá ser suavizada nas seguintes situações: “a) em face de execução 

fiscal, em razão da preferência dos créditos tributários; b) após a vigência 

do contrato de financiamento; e c) quando houver anuência do credor e, 

também, consigna que em razão da ausência de prejuízo ao credor 

cedular, a impenhorabilidade da referida regra deve ser abrandada.” 

(AgRg no AREsp 128.211/MT).

No vertente caso, não se trata de execução fiscal, a dívida referente à 

hipoteca cedular não está vencida (R-2 de fl. 298-verso, R-2 de fl. 

300-verso e R-2 de fl. 302-verso), bem como não se vê nos autos a 

anuência do credor hipotecário, porém, não se pode afirmar que a 

penhora em questão traria prejuízo ao credor hipotecário cedular, 

mormente porque, uma vez que não se conhece o valor dos aludidos 

imóveis, haja vista que também não foram avaliados, ao menos até o 

presente momento, não há como dizer que não seriam capazes de garantir 

ambas as dívidas. Ou seja: a cédula de crédito rural e a vertente demanda.

Afinal, como acima indicado, quando o valor do bem exceder a dívida 

garantida pela hipoteca, é possível relativizar a impenhorabilidade disposta 

no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, mormente porque não trará qualquer 

prejuízo ao credor hipotecário cedular.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. 

PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 

167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO 

BEM EXCEDENTE À DÍVIDA GARANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode 

ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela 
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hipoteca.

2. A revisão do acórdão recorrido quanto à inexistência de prejuízo do 

credor hipotecário demanda providência vedada nos termos da Súmula nº 

7/STJ.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ – AgRg no AREsp 

128.211/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA NÃO 

FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO PESSOAL POR MANDATÁRIO. 

AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE HIPOTECA 

CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE 

RELATIVA. QUITAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DEVOLUÇÃO DO TÍTULO 

DE CRÉDITO OU OUTRA FORMA QUE CONTENHA DADOS SUFICIENTES 

PARA SE AFERIR TAL FATO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO 

CÓDIGO CIVIL.

 - Ainda que o depoimento 'pessoal' prestado por mandatário (mesmo com 

poderes especiais) seja defeso, por ser ato personalíssimo, como 

estabelece a clara dicção legal, não tendo o Magistrado formado sua 

convicção dos fatos com base nas declarações daquele, deve-se 

aproveitar a sentença que por outros meios alcançou sua finalidade sem 

resultar prejuízo para a parte que se sentiu lesada (art. 250 do CPC).

 - Em que pese o art. 69 do Decreto-Lei 167/67 estabelecer a 

impenhorabilidade de imóvel objeto de hipoteca constituída por cédula de 

crédito rural, segundo entendimento do STJ, ao qual perfilho, aquela deve 

ser relativizada, mormente quando os valores da cédula e dívida 

exequenda não ultrapassam o valor de avaliação do bem.

 - A quitação da nota promissória dar-se-á pela devolução da cártula ao 

devedor (art. 321 do CC), por instrumento particular que contenha os 

requisitos do art. 320 do CC, ou, ainda, por qualquer outro documento que, 

de seus termos ou das circunstâncias resulte ter havido sido paga a 

dívida (arts. 320, parágrafo único, do CC), sendo inócua a prova 

testemunhal para tal desiderato.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0177.09.011874-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2014, publicação da súmula em 

17/10/2014) (negrito nosso)

Dessa feita, como não se conhece o valor dos imóveis penhorados, não 

se pode afirmar que não seriam capazes de garantir os valores da cédula 

rural, bem como os da dívida aqui executada e, por isso, INDEFIRO o pleito 

de impenhorabilidade dos imóveis em questão.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a distribuição da carta precatória de fls. 281/281-verso.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211585 Nr: 3280-69.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA CAVALINI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial, razão porque CONDENO a parte demandada apenas 

ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos materiais 

(conforme documentos de fl. 16), devendo incidir juros de mora em 1% ao 

mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir do depósito.Ainda, 

DECLARO rescindido o contrato n. 17953 firmado entre os 

litigantes.CONFIRMO a liminar concedida à fl. 113.Por fim, considerando 

que houve a sucumbência recíproca (afinal, a parte autora decaiu, em 

parte, quanto ao pleito de indenização por danos morais), CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do CPC, sendo que a parte autora será responsável por 1/3 dos 

custas/despesas, pois decaiu do pleito de dano moral. Não se rateia os 

honorários advocatícios, porquanto o demandado não constituiu 

advogado. DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256946 Nr: 22218-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, EKSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrito.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – Quanto à alteração do curador, entendo que este pedido merece 

deferimento, bem como no que diz respeito à alienação do veículo de 

propriedade da interditanda, conforme requerido às fls. 29/31, devendo a 

curadora apresentar a comprovação da aquisição de outro bem com valor 

acima do valor que foi avaliado pela Oficiala de Justiça. II - DECRETO a 

interdição da Ellen Karina Sene das Neves qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Celia Almeida de Sene das Neves, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam 

circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando a Ellen Karina Sene das Neves , portanto, privada de, 

sem a curadora ora indicado, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247732 Nr: 14934-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMCDC, WCDC, WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s): Israel Claudino da Costa , Endereço: Rua 68 - 

B, N° 461 - W, Bairro: Jardim San Diego, Cidade: Tangará da Serra-MT. 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos. Compulsando os autos, verifico à fl. 27 que a parte 

autora não possui interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista 

que as crianças estão residindo com o genitor há cerca de 03 (três) 

meses, pugnando, assim, pela extinção e arquivamento do mesmo. Instado 

a manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de 

desistência (fl. 28).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial. Inexistindo óbice 

legal, homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas pela parte requerente, 

contudo, por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de 

pagamento das custas. Publique-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269045 Nr: 57-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR, FAR, DADC, JRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO:a) 

INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que junte aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, documentos que demonstrem a necessidade ou 

interesse da prole na alienação do imóvel, bem como trazer informações 

acerca da aquisição de imóvel nesta Comarca;b) Proceda-se com a 

avaliação judicial do imóvel a ser adquirido nesta Comarca, bem como do 

imóvel descrito na inicial;Com a juntada da avaliação judicial e da 

manifestação da parte autora, abro nova vista ao Ministério Público, para 

manifestação.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228832 Nr: 17501-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes (fls. 83/86), 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, celebrado 

nestes autos, assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil para as averbações necessárias.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes devidamente intimadas.

 Homologo a desistência do prazo recursal.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC, sendo que cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seu advogado.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221121 Nr: 11005-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o feito prosseguiu somente em relação à partilha de 

bens e tendo em vista que as partes saíram devidamente intimadas da 

presente audiência, intime-se a parte requerente pessoalmente, bem como 

seu procurador para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido prazo, cerifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273549 Nr: 3898-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS ROQUE MAZIERO, MARLENE MICHETECHUQUE, 

PEDRO CARLOS MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CRISTINA MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267131 Nr: 29994-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DANTAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19/20, que designo o dia 

11/06/2018 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260814 Nr: 25465-67.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.59 a seguir 

transcrita:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da Segunda 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificado que, primeiramente, 

dirigi-me ao endereço mencionado da parte autora, onde estando por três 

vezes, enfim descobri que ela não reside por ali. No local fui atendida pelo 

senhor Marcos, o qual me informou que mora com a família naquele imóvel 

há mais de um ano e que o imóvel é alugado. Abordei vizinhos, mas 

nenhum soube me informar se algum dia naquele imóvel morou Silvia 

Aparecida.De igual forma estive no endereço do requerido por três vezes, 

entretanto, por ali foi mais complexo. Fui em horários estratégicos, 

inclusive no sábado, mas não encontrei ninguém em casa. Sempre 

fechada. Por último, fui à noite, em torno das 19 horas e, novamente, não 

havia ninguém, com todas as luzes apagadas.Já na primeira ida ao local, 

abordei o vizinho, morador do lado da casa, o qual me disse que, ás 

vezes, vê a presença de uma mulher no imóvel. Nesta ocasião, deixei meu 

cartão com ele e pedi para que entregasse a eles ou a ela. Mas passado 

15 dias, não tive retorno algum. Ainda liguei no número de telefone que 

consta como sendo do requerido, mas a resposta fora de número 

indisponível. Tangará da Serra, 15 de março de 2018", que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270799 Nr: 1828-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGDSF, RGF, APGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 20, que designo o dia 

18/05/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256203 Nr: 21590-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSO, LCOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o resultado do DNA de fls. 33/35, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228699 Nr: 17350-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKF, DDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DONIZETE AMANTE - 

OAB:16639-B

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 54, que designo o dia 

21/05/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273195 Nr: 3599-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 26, que designo o dia 

14/05/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154465 Nr: 3097-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR 

SCHEFER FERNANDES, JANDIRA DE MARI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273700 Nr: 4032-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE APARECIDA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Nossa Senhor Aparecida, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360 OAB/MT

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, em razão da certidão de fl. 133 a seguir 

transcrita: "Certifico que em 23/02/2018, decorreu o prazo para a parte 

executada efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de fls. 

129/vº."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270922 Nr: 1921-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte autora, comprovou o pagamento dos emolumentos 

referentes às custas processuais e taxa judiciária, contudo, não juntou 

comprovante de pagamento referente ao distribuidor, Assim sendo 

intimo-a, na pessoa de seus advogados para comprovar referido 

pagamento bem como pagar uma diligência ao oficial de Justiça, na Vila 

Alta, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos, tudo no prazo de 05 ( cinco) dias..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220672 Nr: 10632-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFONICA DATA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Certifico que intimo as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 2v.º, o exequente 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária 

no valor de R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos), ambas a 

serem recolhidas através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

174,20 (cento e setenta e quatro reais e vinte centavos), dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 41,40 (quarenta e 

um reais e quarenta centavos), a serem depositados na conta 104126-6, 

agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234494 Nr: 299-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMERA, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170057 Nr: 11184-14.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Bernardo Amaral Botelho - OAB:98.988/RJ, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, Pedro Madureira de Pinho - 

OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Vistos, Reputo encerrada a instrução. Converto os debates na 

apresentação de memoriais, homologando o negócio jurídico processual 

acima celebrado, de modo que fica estabelecido que os memoriais 

deverão ser apresentados até o dia 15/06/18. Os presentes saem 

intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222288 Nr: 11933-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, ESPOLIO DE 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais e 

setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante guia a ser emitida 
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junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267665 Nr: 30390-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais 

e setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257142 Nr: 22411-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BEZERRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 Certifico que intimo a parte requerente, na pessoa de seua dvogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 183,70 

(cento e oitenta e tres reais e setenta centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficial de justiça GISLIANE 

PEREIRA ALEXANDRE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 16114 Nr: 2315-19.2001.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZACARIAS FERREIRA DIAS - 

OAB:3576-B

 Processo n.º 2315-19.2001 (Cód. 16114)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, não verifico a existência de interesse das Fazendas 

Públicas na presente demanda, sendo este juízo incompetente para o seu 

processamento, a teor do Provimento nº 012/2010/CM.

Pelo exposto, ao declarar a incompetência desta Vara para processar o 

presente feito, o que faço de ofício, determino que seja redistribuído a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca de acordo com as regras da 

organização judiciária local.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129534 Nr: 8367-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8367-16.2010 (Cód. 129534)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155418 Nr: 4045-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4045-45.2013 (Cód. 155418)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201183 Nr: 15642-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINA ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, determinando o 

prosseguimento da execução em apenso em conformidade com o novo 

memorial encartado pela embargada neste processo, fls. 17/18. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando que a embargante decaiu na maior parte do pedido, a 

condeno ao pagamento da verba sucumbencial, incidindo o disposto no 

artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, ao causídico da 

embargada, que fixo no percentual de 10% do excesso alegado, 

correspondente a R$1.279,58 em razão do zelo e trabalho despendido 

pelo profissional. Sem custas e despesas, em decorrência da isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205553 Nr: 19209-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela parte embargada naquele feito. 

Por conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$205,18, 

todavia, por irrisórios, majoro para R$450,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203419 Nr: 17447-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ANDRADE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do excesso 

alegado, correspondente a R$3.653,30, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145991 Nr: 5708-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANDRADE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5708-63.2012 (Cód. 145991)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174486 Nr: 16378-92.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 
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seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195081 Nr: 10885-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BENEDITA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192750 Nr: 9118-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA VIERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163579 Nr: 764-47.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BRITO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191517 Nr: 7896-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALEXANDER VENANCIO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176389 Nr: 18469-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 
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OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134964 Nr: 5100-02.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174569 Nr: 16470-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE ALMEIDA CAVANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137748 Nr: 8107-02.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA OLIVEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173929 Nr: 15724-08.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184029 Nr: 2016-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 169 de 585



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205458 Nr: 19094-58.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER ROMERO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 11718-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171711 Nr: 13259-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO QUEIROS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125939 Nr: 4892-52.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSO BRITO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174447 Nr: 16320-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180653 Nr: 22595-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181604 Nr: 23717-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173686 Nr: 15450-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CATARINA CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170022 Nr: 11135-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PACHECO WERMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 
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seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169285 Nr: 10177-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184296 Nr: 2189-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173128 Nr: 14762-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ANTONIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161726 Nr: 12555-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DUARTE EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12555-47.2013 (Cód. 161726)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146630 Nr: 6376-34.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6376-34.2012 (Cód. 146630)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimadas a se 

manifestarem, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184345 Nr: 2230-42.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE LUZIA FONSECA, MARIA ELIANA FONSECA 

TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2230-42.2015 (Cód. 184345)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178667 Nr: 20814-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZILDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20814-94.2014 (Cód. 178667)

VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora para que informe a este juízo a data da efetiva 

implantação do benefício no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 987-68.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON RODOLFO DAQ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 987-68.2012 (Cód. 141639)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127930 Nr: 6864-57.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 187641 Nr: 4703-98.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180855 Nr: 22808-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORSIMIR LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137747 Nr: 8105-32.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 56437 Nr: 5940-85.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML, SLA, SCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Processo nº 5940-85.2006 (Cód. 56437)

VISTOS, ETC.

Manifeste-se o exequente em prosseguimento, observando a ressalva 

contida no despacho retro.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 250864 Nr: 17444-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17444-05.2017 (Cód. 250864)

VISTOS, ETC.

Analisando a pretensão do embargante de fls. 55/56, bem assim tendo em 

vista o documento de fl. 60, entendo que impossível o acolhimento do 

pleito, eis que devido ao financiamento do veículo será necessária a 

inclusão do gravame correlato em sua documentação, conforme 

esclarecido pelo Chefe do 22º CIRETRAN que, por sua vez, somente será 

possível após a transferência da propriedade do veículo, providencia que 

apenas será possível em caso de procedência dos embargos de terceiro.

Assim, determino ao Sr. Gestor que proceda com a citação de todos os 

embargados, conforme outrora determinado, bem como efetue a 

retificação na capa dos autos e sistema.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160138 Nr: 9720-86.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121977 Nr: 1047-12.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140269 Nr: 10821-32.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148257 Nr: 8129-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162134 Nr: 13265-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156945 Nr: 5564-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167992 Nr: 8360-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEI BATISTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162794 Nr: 14464-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVETE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 
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devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161869 Nr: 12801-43.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162061 Nr: 13132-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROZINA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162626 Nr: 14142-07.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DELCI BASILIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165805 Nr: 4731-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE ALVES ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181367 Nr: 23435-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGISA SOUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 2917-29.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DESDEMOLA OLIVIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142400 Nr: 1813-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 183789 Nr: 1827-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125480 Nr: 4422-21.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA CERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162178 Nr: 13338-39.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA FERREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 183783 Nr: 1815-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAULINA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137110 Nr: 7419-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMARTINE VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144481 Nr: 4093-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA INDALECIO MANSANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 187468 Nr: 4599-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175650 Nr: 17600-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205308 Nr: 18948-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CÉSAR CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Edson César Castoldi em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171441 Nr: 12952-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ANTUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173879 Nr: 15678-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO LOPES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.
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Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207004 Nr: 20560-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER OLIVEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Euler Oliveira da Cunha em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169045 Nr: 9828-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167187 Nr: 7183-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169550 Nr: 10510-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179567 Nr: 21628-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131473 Nr: 1202-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202063 Nr: 16412-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DIVANILDO BELARMINO, LUCINEIDE SIMAO 

DA ROCHA, JVRB, ERB, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206733 Nr: 20314-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALCIDES BATAGLIA HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Edson Alcides Bataglia Herrero 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207067 Nr: 20642-21.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LUIZ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Edilson Luiz da Cruz em face do 
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Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207066 Nr: 20640-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por José Augusto Deluqui em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206862 Nr: 20444-81.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANDRÉ BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Geraldo André Borges de 

Oliveira em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à 

revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas. Saliente-se, por 

oportuno, que o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em 

liquidação deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar 

por reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206714 Nr: 20277-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATINIEL DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Jatiniel Dantas em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 181 de 585



em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 217989 Nr: 8329-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 260/269, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132090 Nr: 1904-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Oportunize-se a indicação de leiloeiro pelo exequente, no prazo legal.

Intime-se os credores hipotecários e demais credores indicados na 

matricula do imóvel, quanto a penhora e avaliação.

Após apresentada a indicação ou certificado o decurso do prazo, 

conclusos para nomeação de leiloeiro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252671 Nr: 18958-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para juntar nos autos a guia de diligencia do 

FUNAJURIS, referente o pagamento da locomoção do oficial de justiça 

mencionado à petição de protocolo 261433 no dia 10/10/2017 e petição de 

protocolo n. 272777 no dia 22/02/2018, tendo em vista que somente o 

comprovante de pagamento acompanhou a petição, sendo necessária a 

guia para realizar o pagamento ao oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177193 Nr: 19279-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DO PARANA - 

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR35097

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, da expedição de alvará eletrônico de n. 

384024-7/2018, beneficiário DALTO ADVOCACIA, valor R$ 22.519,90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222784 Nr: 12277-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:21.243-A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória negativa expedida para a Comarca de 

Piranhas-AL no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 949.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138949 Nr: 9374-09.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168136 Nr: 8569-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COMÉRCIO E 

INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - 

OAB:29684 RS, PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522

 Autos nº: 168136

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, o preposto da parte requerida acompanhado de sua 

advogada e o autor acompanhado de seu patrono. Presentes ainda as 

testemunhas arroladas.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação, tendo a parte requerida apresentado carta de preposição.

Após foi colhido o depoimento da parte autora e do preposto da empresa 

requerida, colhido ainda o depoimento das testemunhas presentes tendo a 

parte autora desistido da oitiva de Evandro Carlos Potrich e Manoelito 

Costa de Lima. Tendo insistido na inquirição de Jair de Carvalho. 

Consigne-se que o depoimento foi gravado observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 A parte autora pugnou por manifestação após a colheita do depoimento 

faltante quanto a produção de prova pericial indireta para a apuração dos 

prejuízos.

Após foi prolatada a seguinte decisão.

Vistos,

Após o retorno da Carta Precatória oportunize-se a manifestação das 

partes no prazo de 10 dias quanto a interesse na produção de prova 

pericial indireta quanto aos prejuízos suportadas e então 

conclusos..NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Parte autora:

Advogado do Autor:

Preposto da Requerida:

Advogada do Requerido:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141311 Nr: 645-57.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da expedição de alvará eletrônico de n. 

384382-3/2018, beneficiário BANCO FIBRA SA, valor R$ 

3.616.418/0001-08.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 1505-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 438.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 6752 Nr: 58-36.1992.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BALANSIN, CARLOS ROBERTO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, REGINA MARÍLIA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do embargante VALDIR BALANSIN da certidão de folhas 313 

onde o distribuidor informou que as custas processuais foram pagas as 

folhas 295/296.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147191 Nr: 6967-93.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 1552-42.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA EMP. LAVROFÉRTIL 

PROD. DA LAVOURA LTDA, LAVROFERTIL PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602, JULIO CEZAR NOCETI BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:42751, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, VERA 

LÚCIA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:11.581

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar a retirada da Carta 

Precatória expedida nos autos, para comarca de ITAPORA-MS, 

MARECHAL CANDIDO RONDO-PR E SÃO PAULO-SP, devendo comprovar 

nos autos sua distribuição, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para , no prazo legal, retirar as cartas 

precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop-MT e Tabaporã-MT, 

para inquirição de testemunhas, e Constatação, respectivamente, 

devendo, no ato da retirada apresentar as guias de recolhimentos das 

custas judiciais, bem como, instruí-las com as peças necessárias, 

devendo, após retirá-las, comprovar, dentro de trinta (30) dias, a 

distribuição delas nos juízos deprecados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115965 Nr: 6023-96.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODDOY - OAB:14.422-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 intime-se a parte autora para que providencie o depósito do montante no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 95, caput, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135799 Nr: 6002-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE 

CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA PARA 

APRESENTAR AS CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA AS FLS. 185-189, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122924 Nr: 2016-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BERNSTEIN, NILSON AGENOR 

HEYLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a oito diligências, necessárias para o cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação, nos endereços obtidos via infojud e 

demais sistemas conveniados, todos na zona urbana desta cidade, ao 

qual será acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 238051 Nr: 5261-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE OLIVEIRA, WEBERSON RICARDO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT/10.408

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jackson Ricardo de 

Santana e Vilson de Oliveira, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, imputando ao denunciado Jackson a prática, em tese, do crime 

descritos no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006, com os efeitos da Lei nº 

8.072/1990, em concurso material (art. 69 CP) com art. 307 do Código 

Penal, e ao denunciado Vilson, como incurso no art. 28 da mesma Lei 

Antidrogas e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 

CP) [...].

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, os acusados foram notificados pessoalmente para apresentar 

defesa prévia fls. 45 v. e 80.

 As defesas preliminares foram apresentadas por Advogado e Defensoria 

Pública, (fls. 46/50 e 81).

 É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

 Analisando as defesas apresentadas pelos réus, observo que elas não 

são suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.

 Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Jackson Ricardo de Santana e Vilson 

de Oliveira, como incursos na prática dos crimes que ela descreve.

 Na forma do art. 56 da lei de regência, DESIGNO o dia 07/06/2018, às 

14h00, para audiência de instrução e julgamento.

Determino que seja retificada a capa dos autos, conforme o aditamento de 

denúncia de fls. 72/75, modificando o nome do réu Weberson Ricardo 

Santana para Jackson Ricardo Santana.

Cite-se e intime-se os acusados.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273711 Nr: 4047-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, ANTÔNIO 

MARCELINO DIAS, PAULO SERGIO ROMÃO, CLAUDEMIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Face ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão, pois 

presentes os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da 

instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos 

dos art. 312 c/c art. 313, I e II, ambos do CPP. Em consequência mantenho 

a prisão de PAULO RODRIGUES ROMÃO, já qualificado nos autos, 

mantendo a decisão anteriormente proferida.Intimem-se.Notifique-se o 

Representante do Ministério Público.Cientifique-se a defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Tangará da Serra, 15 de março de 

2018FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171614 Nr: 13151-94.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 Autos nº: 13151-94.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 171614.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia em 03 de julho de 2014 contra Claudiomiro dos Santos, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 
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147, do Código Penal, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e do 

delito capitulado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 11 de junho de 2014, em hora 

não determinada nos autos, em um sítio na Agrovila 01, na estrada do 

Calcário, Assentamento Antônio Conselheiro, Zonara Rural, Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o réu Claudiomiro dos Santos, praticou vias de fatos 

contra a vítima Rosalina Aparecida Piolla, bem como a ameaçou, por 

palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que no dia 12 de junho de 2014, por volta das 07h30min, o 

réu Claudiomiro dos Santos possuía arma de fogo com numeração 

suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito em 12 de junho de 2017 (fls. 08 e 

seguintes), cuja prisão foi convertida em preventiva no mesmo dia da 

prisão acima citada (fls. 118/120). Todavia, em data de 14 de julho de 

2014, a prisão do réu foi revogada, concedendo-se a ele a liberdade 

provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 

145/146 verso).

A peça inicial acusatória foi recebida em 14 de julho de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 41.

O réu foi devidamente citado (fls. 44) e, às fls. 45/48, por meio de 

advogado constituído, apresentou resposta à acusação, arrolando 

testemunhas.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 78, com as oitivas das testemunhas PM Messias Telmo Vieira, Ademar 

Pinheiro, Manoel Vilaci Felix, além do interrogatório do réu Claudiomiro dos 

Santos, conforme mídia de fls. 83.

Por meio de carta precatória, realizou-se a oitiva da testemunha Carlos 

Alberto Francisco de Souza (mídia de fls. 98).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 100/102, 

pugnando pela condenação do réu pela prática dos crimes descritos na 

denúncia.

A Defensoria Pública apresentou as derradeiras alegações às fls. 

113/117, pugnando pelo reconhecimento da prescrição dos crimes de 

ameaça e vias de fato e a absolvição da prática do crime de posse de 

arma de fogo de uso restrito, por falta de provas, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Antes de tudo, de OFÍCIO, cumpre-me reconhecer a prescrição do crime 

de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, pois, a pena máxima 

para o crime de ameaça é de detenção de seis meses e para a 

contravenção penal de vias de fato a pena é de prisão simples de três 

meses, aplicando-se, nos dois casos, o prazo previsto no artigo 109, 

inciso VI, do Código Penal, ou seja, de três anos, cujo prazo transcorreu 

desde o recebimento da denúncia (fls. 41) – 14 de julho de 2014, não 

havendo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, razão 

porque é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Do exposto, resta analisar apenas se o réu praticou o crime previsto no 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 08 e seguintes), boletim 

de ocorrência policial (fls. 14), laudo de balística (fls. 15/22), auto de 

apreensão (fls. 23), e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e 

judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando inquirido extrajudicialmente, aduziu que:

“(...) foi abordado pelos policias militares, que durante as buscas no local 

encontraram sua espingarda cartucheira, que possuía há mais de seis 

anos e como de costume estava guardada dentro do quarto” (fls. 12/12 

verso).

Inquirido judicialmente, o réu se retratou da confissão extrajudicial, 

aduzindo que a arma encontrada na sua casa era da vítima, destacando 

que ela a deixou na casa apenas para incriminá-lo (mídia de fls. 83).

O policial militar da ocorrência Messias Telmo Vieira informou que o próprio 

réu entregou a arma de fogo à polícia, destacando que a arma pertencia a 

ele (mídia de fls. 83).

Por sua vez, o policial militar da ocorrência Carlos Alberto Francisco de 

Souza aduziu que abordou e perguntou ao acusado se ele possuía alguma 

arma de fogo na sua casa e que ele prontamente disse que sim e entregou 

a arma à polícia, destacando que a arma de fogo se encontrava dentro do 

quarto dele (mídia de fls. 98).

As testemunhas Ademar Pinheiro e Manoel Vilaci Felix nada relataram 

acerca dos fatos (mídia de fls. 83).

No ponto, as declarações das testemunhas Messias e Carlos Alberto 

foram firmes e harmônicas, de sorte que não há motivos para duvidar de 

sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

dos policiais militares da ocorrência encontram-se em harmonia com as 

demais provas produzidas. Afinal, a arma de fogo, conforme já acenado, 

fora encontrada com o réu.

Em arremate, o laudo de balística forense confirma que a arma de fogo 

estava com a numeração raspada, bem como a arma e as munições 

apresentaram-se eficientes para realização de disparos com produção de 

tiros.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, 

PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – 

RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PARA 

O DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – ARMA 

DE NUMERAÇÃO RASPADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO 

ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – 

INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS 

TERMOS DA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 é 

de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua 

configuração a posse da arma com a numeração raspada, sem 

autorização ou em desacordo com a determinação legal, sendo irrelevante 

a existência de dolo ou a ausência de risco concreto de dano.

O réu se defende dos fatos e não da capitulação dada pela acusação, de 

modo que não há se falar em decisão extra petita quando foram eles bem 

delineados na denúncia.

(TJ-MT, Ap 103896/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 

01/12/2016)

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu cometeu o crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso 

IV, da Lei nº 10.826/2003.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Claudiomiro dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003.

Por outro lado, tendo em vista a ocorrência da PRESCRIÇÃO do crime de 

ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra a vítima Rosalina 

Aparecida Piolla, com fulcro no artigo 107, IV c/c artigo 109, VI do Código 

Penal, DECLARO A EXTINÇÃO da punibilidade do réu Claudiomiro dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, pelo crime tipificado no artigo 

147, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO

 DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA

 DE FOGO EQUIPARADA A USO RESTRITO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, 

da Lei nº 10.826/03 é de reclusão, de três (03) anos a seis (06) anos, e 

multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes de fls. 

103.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.
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 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) anos de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico a ausência de atenuantes 

ou agravantes, razão porque MANTENHO a pena em três (03) anos de 

reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (12/06/2014), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal.

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 ENCAMINHEM-SE a arma e as munições apreendidas para o Exército 

Brasileiro.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo legal, 

eis que assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265685 Nr: 28950-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Autos nº: 28950-75.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 265685.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica do réu Anderson Gustavo Dias, às fls. 88/104 constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 105/107), REJEITO os 

referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 88/104) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril 

de 2018, às 15h20min.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 4. REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde se 

encontra custodiado.

5. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 
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militares, arroladas na denúncia (fls. 06), para comparecerem à audiência 

supra designada.

5.1. INTIME-SE, igualmente pra comparecimento, a testemunha não militar 

arrolada na denúncia (fls. 06).

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 14 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARDOSO CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 28/06/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/06/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/06/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/06/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/06/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/06/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/07/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Requerida LOJAS AMERICANAS S.A., por meio de seu 

procurador, para Audiência de Conciliação, designada para o dia 23 de 

Abril de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001536-85.2017.8.11.0055 Autor: José Cicero da Silva Ré: 

Banco Itaucard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada pela ré, uma vez que o autor – em sua impugnação à 

contestação – reconheceu que realizou o negócio jurídico discutido nos 

presentes autos, embora tenha realizado ilações a respeito da falta de 

recebimento de notificação prévia a inscrição no cadastro de 

inadimplentes. Presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se da petição inicial e seus documentos que o autor foi 

negativado por ordem da empresa ré por uma dívida no valor de R$ 264,08 

(duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), no dia 28 de 

outubro de 2017, como prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. 

ID n. 11076119). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não realizou os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. 

Posteriormente, em sede de impugnação à contestação, o autor aquiesce 

a informação de contratação dos serviços, porém informa ter solicitado o 

cancelamento e aduz não ter sido notificado previamente a respeito da 

inscrição. Inexistindo discussão a respeito da contratação, é preciso 

reconhecer a existência do negócio jurídico e a posterior inadimplência do 

autor. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no 

presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido 

juntado aos autos comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima 

se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão ao autor. Isto porque, 

uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 

de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000003-57.2018.8.11.0055 Autora: MAYCOM BARBOSA DE 

SOUZA Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MAYCOM BARBOSA DE SOUZA em face de VIVO S.A. 

Verifico que há, por parte da autora pedido de desistência da tutela 

jurisdicional pleiteada (cf. Id. n. 12204444). Todavia, deixo de acolhê-lo 

tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Não há se falar em 

necessidade de pericia grafotécnica para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, o conjunto probatório justifica esta 

decisão de mérito. Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive 

analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos ali 

acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, o 

que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas no valor de R$ 

168,56, na data de 25/09/2015, como prova certidão de restrição anexa 

aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço 

contratado. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. documentos anexos aos autos) a realização do negócio jurídico, 

JUNTANDO AOS AUTOS CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

PROMOVENTE, COM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS ANEXOS E 

RELATÓRIO DE CHAMADAS DA LINHA TELEFONICA QUESTIONADA QUE 

DEMONSTRAM A UTIIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA 

RECLAMADA, sendo licita a cobrança efetuada por faturas não adimplidas 

pelo autor, bem como a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ora, o promovido demonstra de forma eficiente a relação 

jurídica/contratual entre as partes, não havendo justificativa para que 

venha em juízo requerer a declaração de inexistência de débito sob o 

fundamento de que desconhece a relação jurídica travada com o réu. 

Sublinho, mais uma vez neste ponto, a desnecessidade de produção de 

prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes 

nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, 

isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores 

digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, 

por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 15 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 
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togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000051-16.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando comprovante de endereço em 

seu nome, ou justificativa para o comprovante constar em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 320 e 321) - cf. ID 

11361430. Apesar de devidamente intimado por seu procurador 

constituído nos autos (cf. evento 14576532), manteve-se o promovente 

inerte, consoante certidão lançada (cf. ID 12187024). Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 15 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA NORTE LTDA. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000464-29.2018.8.11.0055 Autora: Lidiane de Oliveira Pereira 

Ré: Iuni Educacional – UNIC Tangará Norte Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, após deferimento da tutela antecipada e, consequentemente, da 

satisfação das obrigações de fazer pretendidas, a autora requereu a 

desistência dos demais pedidos e extinção do feito (cf. ID n. 12165331). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de março de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001125-42.2017.8.11.0055 Autora: ROBSON RIBEIRO DE 

AQUINO Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROBSON RIBEIRO DE AQUINO em face de VIVO S.A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 194,97, disponibilizada em 03/03/2017, como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não se lembrar em 

ter contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia são totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando histórico 

de ligação e gravação que demonstra a realização do negócio jurídico com 

o autor, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Entendo que havendo contrato 

firmado entre as partes, falacioso se mostra a legação da autora de que 

“jamais contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito”, assim, estando demonstrada a origem 

do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 
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apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

15 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 

136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004508-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvia Duarte de Oliveira OAB - SP115071-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. R. C. (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1004508-58.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Diante da 

ausência das partes para a audiência designada para esta data, intime-se 

o autor por meio de sua advogada constituída, a fim de que manifeste 

acerca da certidão juntada no Id 11194958 e requeira o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Deverá, ainda, atualizar o endereço do autor, se for o caso. II. Cumpra-se. 

Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000694-72.2016.8.11.0045 

AUTOR: JULIANA MOREIRA DA SILVA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da intimação dessa a 

autarquia requerida, a fim de que encerre-se a demanda sem prejuízo ao 

requerente. Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos 

processuais até a sentença. II. Diante da certidão de fl. id. 12159334, 

renuncio o perito nomeado na decisão proferida às fls. id. 1415691 e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo, o Dr. Guido Vaca Cespedes, 

CRM/MT 5084, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 

2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a 

qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim 

com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos 

laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a 

data estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou 

seja, a data possível de alta do segurado para que assim o magistrado 

possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. III. Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias. IV. Intime-se as partes da presente decisão. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000644-75.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROLAND TRENTINI, 

WILMAR TRENTINI, ANGELA APARECIDA TRENTINI Vistos etc. I. Tendo 

decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e inexistindo 

vinculação de guias iniciais para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000842-15.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: WILMAR TRENTINI, 

ROLAND TRENTINI, MARLENE DA SILVA TRENTINI, ANGELA APARECIDA 

TRENTINI Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRILUCAS TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARTIM MAZETTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000855-14.2018.8.11.0045 

AUTOR: AGRILUCAS TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - ME RÉU: 

ORLANDO MARTIM MAZETTO Vistos etc. I. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. II. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. III. Os documentos juntados ao auto não constituem 

prova robusta o suficiente para se concluir que a parte autora em 

referência não possui condições de arcar com as custas do processo 

sem prejuízo da própria subsistência. Ademais, juntou-se documentos 

comprobatórios de um dos sócios, não constituindo assim uma prova 

idônea e cabal da situação da empresa. IV. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a requerente não apresentou qualquer 

documento tendente a comprovar de maneira categórica que não tem 

condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas do 

processo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos documentos comprobatórios quanto ao pleiteado 

requerimento de concessão do beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. V. Após, retorne-me conclusos. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000824-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LURDES GASPARINI DOS SANTOS RUHMKE (REQUERENTE)

EDINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADAIR LUIS RUHMKE (REQUERENTE)

EDIRCE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDI TEREZINHA FERREIRA GASPARINI (REQUERENTE)

ADI ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000824-91.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: ENI LURDES GASPARINI DOS SANTOS RUHMKE, ADAIR 

LUIS RUHMKE, EDINA MARIA DOS SANTOS, EDI TEREZINHA FERREIRA 

GASPARINI, EDIRCE APARECIDA DOS SANTOS, ADI ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se 

do denominado arrolamento sumário, regulado nos artigos 659 e seguintes 

do CPC, onde a partilha amigável celebrada entre partes capazes, ou o 

pedido de adjudicação (quando houver herdeiro único), é homologado de 

plano de juiz. 2. Nomeio inventariante a requerente Eni Lurdes Gasparini 

dos Santos Ruhmke, independentemente de compromisso, nos termos do 

artigo 660 do CPC. 3. Descabida, no caso, a intervenção ministerial, 

consoante disposições contidas nos artigos 178 e 698, ambos do CPC. 4. 

Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, atender ao 

disposto no artigo 660, incisos II e III, bem como ao disposto no artigo 663, 

todos do CPC, este último considerando a informação constante na inicial 

quanto à existência de dívidas. 5. Após, voltem os autos conclusos. 6. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN STROBEL SCATOLIN - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDIENE ALVES PALMEAR OAB - SP376774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA F DIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000290-50.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: KAREN STROBEL SCATOLIN - EPP EXECUTADO: CRISTINA F 

DIAS - ME Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 

319, inc. II, e art. 287, todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar 

a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) 

instrumento procuratório válido, de pessoa representante da empresa que 

confira poderes ao advogado para representa-lo em juízo; b) a 

comprovação idônea, de que não detém condições de arcar com o 

pagamento das despesas do processo já que trata-se de pessoa jurídica; 

c) o contrato social da empresa. II. Após, venham conclusos. III. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000856-96.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDUARDO DA SILVA FILHO OAB - 314.030.771-34 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000856-96.2018.8.11.0045 

EMBARGANTE: S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME 

EMBARGADO: E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME PROCURADOR: JOAO 

EDUARDO DA SILVA FILHO Vistos etc. I. Sendo tempestiva a interposição, 

recebo os presentes embargos à execução. II. Nos termos do art. 920, I, 

do Código de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por intermédio 

de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Eventual pedido de 

suspensão, ou de outra natureza, tal como preliminar, serão analisados 

após a apresentação da impugnação aos embargos. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000643-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000643-90.2018.8.11.0045 

EMBARGANTE: MARCELO ZANDONADI EMBARGADO: MARINO JOSE 

FRANZ Vistos etc. I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos à execução. II. Nos termos do art. 920, I, do Código 

de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu 

procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PORTES DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000954-81.2018.8.11.0045 

AUTOR: ROSELI PORTES DA ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Proceda-se com a 

citação do requerido quanto aos termos da petição inicial. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344) e 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC, entretanto, por se 

tratar de advocacia pública, deve-se atentar-se ao dispositivo no art. 183, 

CPC. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000641-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MOREIRA DOS SANTOS GOMES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000641-23.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA GOMES INVENTARIADO: NILDA 

MOREIRA DOS SANTOS GOMES Vistos etc. 1. Trata-se do denominado 

arrolamento sumário, regulado nos artigos 659 e seguintes do CPC, onde a 

partilha amigável celebrada entre partes capazes, ou o pedido de 

adjudicação (quando houver herdeiro único), é homologado de plano de 

juiz. 2. Nomeio inventariante a requerente Leonardo da Silva Gomes, 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 660 do CPC. 3. 

Descabida, no caso, a intervenção ministerial, consoante disposições 

contidas nos artigos 178 e 698, ambos do CPC. 4. Intime-se a inventariante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, atender ao disposto no artigo 660, 

incisos II e III, bem como ao disposto no artigo 663, todos do CPC, este 

último considerando a informação constante na inicial quanto à existência 

de dívidas. 5. Após, voltem os autos conclusos. 6. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REGINA PEREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. M. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA MEDEIROS PADILHA OAB - 053.373.161-50 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000946-07.2018.8.11.0045 

AUTOR: ERICA REGINA PEREIRA MIRANDA RÉU: CARLOS HENRIQUE 

MEDEIROS GRIEBLER REPRESENTANTE: ELESSANDRA MEDEIROS 

PADILHA Vistos etc. I. Nas ações de reconhecimento de união estável 

“post mortem”, os herdeiros são as partes legítimas que devem figurar no 

polo passivo da ação, vez que eventual procedência do pedido atingirá 

seus quinhões hereditários. II. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES 

DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA 

DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo reconhecimento de 

união estável post mortem, os herdeiros são partes legítimas para 

figurarem no polo passivo da ação. Precedentes jurisprudenciais. A 

procedência da ação de reconhecimento de união estável também resulta 

na possibilidade de a parte habilitar-se no inventário do companheiro 

falecido para partilhar os bens constituídos na constância da sociedade 

conjugal, não sendo obrigatório formular pedido ou discutir questões 

relativas à partilha. A união estável é relação fática, de forma que somente 

pode produzir efeitos jurídicos com a comprovação, em juízo, dos 

requisitos necessários para a sua caracterização. Comprovada a affectio 

maritalis, decorrente da existência de convivência pública, contínua, 

duradoura, e estabelecida com objetivo de constituir família, é de ser 

reconhecida à união estável. RECURSO IMPROVIDO. (SEGREDO DE 

JUSTIÇA). (Apelação Cível Nº 70017723313, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 

18/01/2007). Assim, intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, para 

retificar o preenchimento da ação no sistema e emendar a petição inicial 

com as devidas modificações. III. Após, vista ao MP, inclusive para se 

manifestar acerca de eventual interesse conflitante e/ou eventual 

necessidade de nomeação de curador. Prazo de 15 (quinze) dias. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000261-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LAVANDOSKI DE MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000261-97.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: AMANDA LAVANDOSKI DE MEDEIROS DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. 2. Ausentes os requisitos legais (artigo 381 

CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. Registro, 

ademais, que o procedimento de liquidação se destina a produção de 

provas do alegado crédito, de modo que a pretensão probatória deve ser 

formulada no bojo de tal procedimento. 3. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, informando 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem como adequar o 

pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 do CPC), 

formulando pedido certo e determinado, instruindo o feito com a cópia do 

acórdão, certidão de trânsito e julgado, sob pena de indeferimento da 

inicial. 4. De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento 

através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo. 5. Após, concluso para 

deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000262-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000262-82.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: MAURICIO SILVA RIBEIRO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. Ausentes os requisitos legais (artigo 381 

CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. Registro, 

ademais, que o procedimento de liquidação se destina a produção de 

provas do alegado crédito, de modo que a pretensão probatória deve ser 

formulada no bojo de tal procedimento. 2. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, informando 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem como adequar o 

pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 do CPC), 

formulando pedido certo e determinado, instruindo o feito com a cópia do 

acórdão, certidão de trânsito e julgado, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Intime-se ainda a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento 

através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo e retificar o valor 

atribuído a causa. 4. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte 

autora tenha declarado “não ter condições de arcar com as custas 

processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida 

assertiva, na verdade, dos autos decorre elementos indiciários que 

contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de 

provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora 

intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da sua 

condição de necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 5. Após, 

concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000940-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000940-97.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. Ausentes os requisitos legais 

(artigo 381 CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. 

Registro, ademais, que o procedimento de liquidação se destina a 

produção de provas do alegado crédito, de modo que a pretensão 

probatória deve ser formulada no bojo de tal procedimento. 2. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

informando estado civil, existência de união estável, profissão, nos moldes 

do art. 319, do CPC, bem como indique precisamente a quantia que 

desembolsou, que tipo de conta adquiriu da requerida, as bonificações 

eventualmente recebidas, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Intime-se 

ainda a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, 

indicando o investidor que efetuou o pagamento através do “backoffice”, 

acostando ao feito todos os comprovantes de pagamento/quitação do 

indigitado valor ao mesmo e retificar o valor atribuído a causa. 4. De outro 

lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do autor 

em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se enquadra no 

conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das 

custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do acesso do 

acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

unidade familiar. No caso, o(a)(s) autor(a)(es) aduz que efetuou aquisição 

de contas da requerida para investimento, efetuando pagamento de 

parcela incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o 

quadro de hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 5. Assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 6. Após, concluso para 

deliberação. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001143-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001143-93.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: NAIARA FREITAS DA SILVA REQUERIDO: MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos etc. I. Intimem-se as partes 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. II. Após, venham os autos conclusos para o julgamento 

conforme o estado do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou 

saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003181-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSEANE AMPESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003181-78.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA EXECUTADO: 

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME, JOSEANE AMPESE Vistos etc. I. 

Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003080-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003080-41.2017.8.11.0045 

AUTOR: ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA RÉU: SANTA ROSA 

RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME Vistos etc. I. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. 

Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CECINIO CORREA 10302590110 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001400-55.2016.8.11.0045 

AUTOR: BENEDITO CECINIO CORREA 10302590110 RÉU: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. II. 

Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). 

III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000921-28.2017.8.11.0045 

AUTOR: JONIVAL BENTO RODRIGUES RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento. II. Após, venham os autos conclusos para o 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) 

ou saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005049-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON MAIA ARCE RUSCHEL OAB - RS98041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIZZARDI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005049-91.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI INVENTARIADO: 

GILMAR RIZZARDI Vistos etc. I. Tendo em vista a impossibilidade 

justificada pelo inventariante em estar presente no prazo determinado em 

decisão proferida anteriormente e tendo cumprido os requisitos legais, nos 

termos do art. 654 do Código Civil, defiro o pedido de fl. id. 11476383. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

PROCESSO N. 1000340-76.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 09/04/2018, às 13h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 
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parte autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000340-76.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 40.000,00 AUTOR: 

FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A, IVAN 

FERREIRA DA SILVA - ME Intimação para providenciar o recolhimento de 

diligência do(a) oficial(a) de justiça para citação do segundo requerido 

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME, juntando comprovante aos autos. Lucas 

do Rio Verde - MT, 16 de março de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104097 Nr: 838-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 104097.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de busca do endereço da parte requerida nos sistemas de 

informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte requerida, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Sendo apresentado endereço igual ao constante na inicial ou nos que já 

restaram infrutíferos a citação, abra-se vista dos autos a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89642 Nr: 3528-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPVLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamae Taques - OAB:8233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, Marcela 

Santana Miranda - OAB:15861, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 CÓDIGO 89642.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Defiro, ainda, a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VI. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VII. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada. Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a 

vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros bens para a 

garantia da dívida.

VIII. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

IX. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

X. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 9374 Nr: 746-42.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPA, CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 CÓDIGO 9374.

Vistos etc.

I. Atendendo ao requerimento apresentado pela parte exequente, na forma 

prevista pelo art. 782, § 3º, do CPC, expeça-se o necessário para a 

inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (SERASA, 

CADIN e SPC), observando-se o valor atribuído à execução (f. 48-v).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 196 de 585



 II. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Outrossim, defiro a busca de veículos em nome da executada por meio 

do sistema RENAJUD.

VI. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. Para tato, 

expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema 

INFOJUD, vez que não há qualquer violação de intimidade a busca de bens 

da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do 

que, a vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros 

bens para a garantia da dívida.

VIII. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

IX. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

X. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

XI. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92732 Nr: 22-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNDMGDTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÓEJLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:15318, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 CÓDIGO 92732.

Vistos etc.

I. Defiro a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada. Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a 

vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros bens para a 

garantia da dívida.

V. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VI. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

VII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101753 Nr: 22343-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSEALM, TLM, WGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 101753.

Vistos etc.

I. Defiro os pedidos apresentados à f. 133.

II. Procedam-se com a busca de veículos em nome do executado, por meio 

do sistema RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, intime-se o credor para indicar a localização dos bens e em 

seguida expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia 

das últimas declarações de imposto de renda do executado, através do 

Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer violação de intimidade a busca 

de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. 

Além do que, a vida privada da parte executada permanecerá intocada, e 

as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros 

bens para a garantia da dívida.

VI. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VII. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

VIII. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 2126-95.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador da 

parte exequente, para que impulsione o feito no prazo de 15(quinze) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002051-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO PAZINATO GREGORIO RAMOS OAB - SP357112 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002051-87.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no Id 12170466, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico da parte autora, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. II. Intime-se a parte autora, ainda, para o depósito 

do valor remanescente dos honorários periciais (R$ 53.600,00), no prazo 

de 10 (dez) dias, ficando desde já autorizado o levantamento em favor do 

perito, sem prejuízo de eventuais esclarecimentos a serem prestados. III. 

Aguarde-se a decisão final do agravo de instrumento nº 

1009612-69.2017.8.11.0000, onde o requerido se insurge contra a 

decisão que declarou a preclusão para o ato de indicação de assistentes 

técnicos. As informações solicitadas pela e. Relatora quanto ao 

andamento pormenorizado do feito foram enviadas via malote digital em 

12/12/2017. IV. Aguarde-se, ainda, a decisão final (trânsito em julgado) do 

agravo de instrumento nº 1000893-98.2017.8.11.0000, interposto em face 

da decisão inicial. De acordo com pesquisa realizada nesta data na 

plataforma de processos eletrônicos em 2º grau, referido agravo não foi 

conhecido, assim como o agravo interno dele decorrente, e os embargos 

de declaração contra o acórdão foram rejeitados. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004182-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIS STOFFEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004182-98.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Dispondo acerca 

da Produção Antecipada da Prova, reza o § 4º do art. 382 do CPC: “Neste 

procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão 

que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente 

originário.” II. Verificando que o cumprimento do mandado inicial se deu em 

consonância com os termos da decisão proferida, refuto integralmente os 

argumentos lançados pela parte requerida na manifestação apresentada 

no id 10935686. III. Ademais, contrariando a alegação do dos requeridos 

no sentido da inobservância dos princípios da ampla defesa e do devido 

processo legal, bem como cerceamento de defesa pela suposta coleta de 

amostras sem acompanhamento do requerido, extrai-se da certidão 

lavrada pelos Srs. Oficiais de Justiça: ”Ressaltamos que antes de iniciar 

as atividades nos dirigimos a sede da fazenda e ali sendo informado pelo 

funcionário responsável pela fazenda, Sr. Jocimar, naquele momento, o 

qual relatou que o proprietário do imóvel é Moacir Boldrini, o qual não 

estava presente, assim procedemos a intimação do funcionário acerca do 

inteiro teor do mandado, e após formalidades legais, e esse estando bem 

ciente afirmou que o requerido Fernando Luis Stoffel estava ausente, que 

Fernando arrendou parte da fazenda apenas para o cultivo do algodão, 

que Fernando não reside nesse local, e que não iria disponibilizar nenhum 

preposto ou funcionário da fazenda para acompanhar os trabalhos de 

cumprimento do mandado. (...) Ademais, certificamos que diligenciamos 

várias vezes aos endereço Avenida Rio Grande do Sul 753-S, Lucas do 

Rio Verde-MT, e a rodovia MT449, km 34, agrovila itambiquara, e não o 

encontramos por esse estar ausente. Obtivemos informações que o 

escritório do requerido estaria atualmente situado na avenida das Acácias, 

nº865-W, bairro bandeirantes, nesta cidade, onde diligenciamos várias 

vezes e nos era informado pelas secretárias Priscila e Eloisa que o 

requerido Fernando estava viajando para Nova Canaã do Norte-MT. 

Retornamos a esse último endereço e então tivemos êxito e CITAMOS E 

INTIMAMOS a requerida S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO 

EIRELI-ME na pessoa do sr. FERNANDO LUIS STOFFEL e o requerido 

FERNANDO LUIS STOFFEL, qual bem ciente ficou acerca de todo o 

mandado, que após lido, exarou sua nota de ciente e recebimento, 

juntamente com a contrafé.” IV. Dou por preclusa a indicação de 

assistentes técnicos pelos requeridos e determino a intimação do Sr. 

Perito para a realização da perícia e entrega do laudo, no prazo de 30 

(trinta) dias, atentando-se aos quesitos apresentados por ambas as 

partes. V. Defiro o imediato levantamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários periciais. Expeça-se alvará, observando-se os 

dados bancários informados pelo Sr. Perito. VI. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000941-82.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: VALMIR MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória 

de Débitos c/c Obrigação de Fazer Transferência de Veículo c/c 

Cobrança” ajuizada por KEILA FERREIRA MENDES DA COSTA VITORAZZI 

em face de ESTADO DO MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LUCIANO DOS SANTOS 

LIMA. 2. DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a 

Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais 

duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a 

Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê 

o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda 

que o litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é 

que tal circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)” Assim, considerando 

o valor da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor de 

Autarquia Estadual, tem-se que a competência para o seu processamento 

é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 
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competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000978-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSON APARECIDO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000978-12.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. MAXSON 

APARECIDO DA SILVA impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

alegando, em síntese, que participou do concurso público realizado por 

meio do edital nº 001/2013, tendo sido classificado em 11º (décimo 

primeiro) lugar para o cargo de motorista de transporte escolar, e que, 

apesar da vigência do certame, o impetrado promoveu um processo 

seletivo simplificado (edital de abertura nº 003/2017) visando a 

contratação de pessoal por tempo determinado (formação de cadastro de 

reserva para vagas temporárias), dispondo entre os cargos ofertados o 

de motorista de transporte escolar, inclusive já tendo convocado os 03 

(três) primeiros colocados. Sustenta a ocorrência de preterição de vaga, 

na medida em que existem 08 (oito) vagas disponíveis para o cargo em 

questão (conforme anexo XI do PCCS do Município) e o Município está 

promovendo contratações precárias e temporárias ao invés de nomear os 

aprovados no concurso público prestado pelo impetrante, o qual seria o 

próximo convocado pela ordem classificatória. Requer a concessão de 

liminar determinando que a autoridade coatora promova imediatamente a 

sua nomeação. 2. É o relatório do necessário. Em julgamento submetido ao 

rito da repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento de que a criação de vagas ou a abertura de novo concurso 

para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não 

gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados 

fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de 

preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que tange à contratação 

precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, 

Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a 

contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da 

prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de 

cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, 

pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo 

vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva. É 

necessário averiguar a ilegalidade da contratação ou a existência de 

cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016; AgInt no RMS 

49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o pedido liminar, entendo 

que se faz indispensável a oitiva da autoridade apontada como coatora, 

oportunizando-lhe esclarecimentos acerca das contratações temporárias 

realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) 

dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), devendo sobretudo detalhar as 

condições das contratações temporárias denunciadas pelo impetrante 

referente ao cargo de motorista de transporte escolar (finalidade, jornada, 

prazo, etc.). 3.1. Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se 

o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 

12.016/09, art. 12). 3.2. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberação. 3.3. Intime-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003894-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALES ROMEU VARGE KUEROBINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003894-53.2017.8.11.0045 

AUTOR: SALES ROMEU VARGE KUEROBINSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Assistencial de Prestação Continuada da 

Assistência Social à Pessoa com deficiência, em que se pleiteia benefício 

à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de urgência. É o breve 

relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente o pedido de 

assistência judiciária gratuita, bem como o aditamento da inicial. DEFIRO 

ainda o pedido para retificação do polo passivo da demanda, cadastrando 

autarquia indicada à fl. id. 10619265, devendo a secretaria judicial 

promover tal retificação. Pois bem. Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da 

Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” Como visto, o aludido 

dispositivo estabelece como critério objetivo a renda per capita. Quanto à 

renda, temos que no julgamento da Reclamação (RCL) 4374, por maioria 

de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como critério para a 

concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal 

per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por considerar que esse 

critério está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Foi 

declarada também a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 

da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por outro lado, segundo 

jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser entendido de forma 

taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a condição de 

miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se através de outros 

meios for possível constatar esta condição torna-se devido o benefício. 

Analisando-se os elementos trazidos aos autos, ainda não é possível 

aferir a condição de miserabilidade do núcleo familiar em questão. Da 

mesma forma, não há prova cabal da incapacidade do autor para os atos 

da vida civil . Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência. Por outro lado, embora a Lei processual de regência preveja 

realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. DA CITAÇÃO 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 

(trinta) dias, ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo requerente (artigos 183, 307 

do CPC). Nomeio, para a realização de estudo social a ser realizado pela 

Assistente Social vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado 

em 20 (vinte) dias. Na falta dos profissionais credenciados pelo juízo, 

oficie-se à Secretaria de Ação Social deste município para que forneça os 

meios para a realização do estudo social, expedindo-se, ao final, relatório 

detalhado. Após a apresentação da contestação ou o decurso do prazo 

para tanto, intime-se o profissional ora nomeado para designação da data 

do estudo, o que deverá ser imediatamente informado nos autos, visando 

a intimação prévia das partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Para a perícia médica, nomeio 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Com os laudos nos autos, intimem-se as 

partes sobre o resultado, podendo os assistentes técnicos eventualmente 

indicados pelas partes oferecer seus pareceres no prazo de dez dias, a 
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teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000936-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE BLANC DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000936-60.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALINE BLANC DA SILVA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos 

que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a 

demonstração documental da mora, pois o requerido foi notificado 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo 

ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do veículo 

para o requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001593-36.2017.8.11.0045
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001593-36.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Lindaura Ferreira de Paula. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 6785584) foi indeferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e 

designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 10328279) e documentos sustentando que a parte autora 

não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 10392641. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 11223479) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora 

e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 

8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 04/07/2016, 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e 

oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da requerente (1961) indicando a 

profissão de seu pai como agricultor; 2) Certidão de casamento da 

requerente (1978) indicando a profissão de seu esposo como agricultor; 

3) Certidão de nascimento do filho da requerente (1979) indicando a 

profissão de seu esposo como agricultor; 4) CNIS da autora demonstrando 

que nunca houve nenhuma contribuição ao sistema geral previdenciário. 

Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita 

do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação 

no sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do 

exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 

8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 
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RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que se encontra pacífico 

em sede de recurso repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos 

urbanos na CTPS de algum integrante do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO 

AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA 

CNIS E VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: LINDAURA FERREIRA DE PAULA; b) CPF: 

503.064.991-34; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (01/02/2017 – DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA 

DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (180 MESES) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 
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parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo nº 1003390-47.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Maria Aladir da Silva Rodrigues. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 9759488) foi determinada a citação da 

parte requerida e designada desde logo audiência instrutória. Citado, o 

requerido apresentou contestação (Id 10562778) e documentos 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 

10813085. Em audiência de instrução e julgamento (Id 11223726) tomou-se 

o depoimento pessoal da parte autora e foram ouvidas 03 (três) 

testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora 

completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade após o ano de 2011, 

precisamente em 09/02/2012, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores 

à referida data. Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, 

nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal. É necessária a existência de um início razoável de prova 

material, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Declaração de 

residência firmada por terceiro declarando que a requerente e seu esposo 

residem em chácara localizada na zona rural desde o ano de 2001; 2) 

Cadastro da família, comprovante de consulta e receituários médicos 

indicando o endereço da requerente e seu esposo em zona rural (2017); 

3) Prontuário Eletrônico de Paciente (ambulatorial) de Lucas do Rio Verde, 

indicando o endereço da requerente na zona rural (período de 2015 a 

2017); 4) Notas fiscais de produtos agropecuários (2015 e 2016); 5) 

Recibo de pagamento de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Lucas do Rio Verde; 6) Nota fiscal indicando o endereço da 

requerente na zona rural (2011); 7) CNIS da autora demonstrando que 

nunca houve nenhuma contribuição ao sistema geral previdenciário. Diante 

da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 

CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 
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comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 15 (quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que se encontra pacífico 

em sede de recurso repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos 

urbanos na CTPS de algum integrante do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO 

AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A CORTE LOCAL ENTENDEU QUE "DA CONSULTA 

CNIS E VERIFICA-SE QUE SEU MARIDO POSSUI VÍNCULOS DE TRABALHO 

APENAS EM ATIVIDADES URBANAS DESDE O ANO DE 1978 E A PARTIR 

DO ANO DE 1982 NA FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL". CONTUDO, O 

TRABALHO URBANO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR NÃO 

DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, OS DEMAIS INTEGRANTES COMO 

SEGURADOS ESPECIAIS. TAL ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.304.479/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. (...) (STJ - RESP 1650305/MS, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 

02/05/2017, DJE 12/05/2017)”. Por fim, é de se observar que eventuais 

vínculos urbanos fora do período de carência também não elidem a 

condição de segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do 

TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: MARIA ALADIR DA SILVA RODRIGUES; b) CPF: 

013.003.431-25; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (09/02/2017 – DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA 

DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (180 MESES) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003979-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SIEGRIDT MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Processo nº 1003979-39.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Nelci Siegridt Muller. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, que a 

parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurada especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 10233427) foi indeferida a antecipação dos efeitos da 

tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e designada desde 

logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 

10935452) e documentos sustentando que a parte autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. A autora apresentou 

impugnação no Id 11398649. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

12134261) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador 

rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada 

ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) 

anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 

201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural 

nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade 

mínima exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora 

completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 03/02/2007, mister a 

comprovação do período de carência mínimo de 156 (cento e cinquenta e 

seis) meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da requerente (1952) indicando a 

profissão de seus pais como agricultores; 2) Carteira de Associada da 

Cooperativa Agropecuária Mista do Oeste Ltda. (1988); 3) Contrato de 

Parceria Agrícola firmado entre a requerente e seu pai (1988); 4) Nota 

fiscal rural em nome da requerente (1990, 1991); 5) Romaneio de entrada 

de produtos agrícolas em nome da requerente (1992); 6) Carteira da 

Associação das Senhoras Cooperativistas (1992); 7) Contrato de Parceria 

Agrícola firmado entre a requerente e seu pai (1995); 8) Recibos de 

contribuição à APROVALE – Associação de Produtores Rurais do Vale do 

Cedro / Lucas do Rio Verde-MT (1997, 1998, 1999); 9) Carteira do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde-MT (1998); 10) 

Faturas de energia elétrica em nome da requerente indicando seu 

endereço na zona rural (de 2000 até 2017); 11) Certidão de óbito da mãe 

da requerente (2003) indicando que a falecida era aposentada, agricultora 

e residia na zona rural; Diante da dificuldade do segurado especial na 

obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência 

do STJ firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 
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BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 156 (cento e cinquenta e seis) meses anteriores ao 

adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria rural. 

Ressalta-se que a eventual existência de curtos e esparsos vínculos 

urbanos constantes do CNIS da parte autora, ou mesmo a simples 

inscrição como contribuinte individual autônoma, não são hábeis a 

desqualificar a atividade campesina comprovada pelo conjunto probatório. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. 

EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE 

CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS 

URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE 

TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA 

HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS 

APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS 

APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A 

CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A 

SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 

AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, 

SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO 

DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” Por fim, é de se observar que a existência de vínculos 

urbanos fora do período de carência também não elidem a condição de 

segurado especial. Neste sentido é a recente orientação do TRF da 1ª 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 

SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO RURAL 

COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

(...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO COMO 

LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE O CNIS 

(FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO AUTOR, 

O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte 

autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DA SEGURADA: NELCI SIEGRIDT MULLER; b) CPF: 523.863.099-91; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (05/07/2017 

– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (156 MESES) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1004093-75.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Doracir Riquena Gracioso. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 10305945) foi indeferida a 

antecipação dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte 

requerida e designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido 

apresentou contestação (Id 11245850) e documentos sustentando que a 
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parte autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do 

benefício. A autora apresentou impugnação no Id 11346086. Em audiência 

de instrução e julgamento (Id 12134415) tomou-se o depoimento pessoal 

da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da 

aposentadoria ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei 

nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado 

nos autos, evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou 

superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da 

Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade em 26/08/1989 (antes da vigência da lei nº 8.213/91), 

mister a comprovação do período de carência mínimo de 60 (sessenta) 

meses imediatamente anteriores à referida data. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da requerente (1934) indicando a 

profissão de seus pais como lavradores; 2) Certidão de nascimento da 

irmã da requerente (1947) indicando a profissão de seus pais como 

lavradores e que nasceu em domicílio, na Fazenda Santa Fausta; 3) 

Certidão de casamento da requerente (1953) indicando a profissão de seu 

esposo como lavrador; 4) Certidão de nascimento da filha da requerente 

(1957) indicando a profissão de seu esposo como lavrador; 5) CNIS da 

autora demonstrando que nunca houve nenhuma contribuição ao sistema 

geral previdenciário e que recebe benefício de pensão por morte desde 

18/03/1997. Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 
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MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 60 (sessenta) meses anteriores ao adimplemento da idade 

mínima exigida para a aposentadoria rural. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

conceda à parte autora a aposentadoria rural por idade, nos seguintes 

termos: a) O NOME DA SEGURADA: DORACIR RIQUENA GRACIOSO; b) 

CPF: 027.866.189-08; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) 

A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (12/11/2013 – DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA 

DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (60 MESES) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CARMEN LESEUX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002491-83.2016.8.11.0045 

AUTOR: NEUSA CARMEN LESEUX RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que objetiva a obtenção de 

pensão por morte urbana, narrando em suma, que a autora era 

dependente do segurado, o qual mantinha qualidade de segurado. Requer 

a autora a declaração do seu direito de receber pensão previdenciária, 

independentemente de designação expressa pelo segurado em vida, com 

base no artigo 16, II, da Lei 8.213, de 1991, na condição de dependente do 

seu falecido filho. Citado, o réu apresentou contestação às fls. id. 

5507358, insurgindo-se e pleiteando a improcedência da demanda. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva de 03 

(três) testemunhas. Relatei. Fundamento e decido. A pensão por morte é 

benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de 

carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei nº 8.213/91. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte é necessário o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) óbito do instituidor; b) 

qualidade de dependente do postulante, nos termos da legislação vigente 

à época do óbito; c) dependência econômica; d) comprovação da 

qualidade de segurado do “de cujus”, ou, em caso de perda da qualidade 

de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada 

pela Lei nº 9.528/97; Lei nº 10.666/03). O óbito restou devidamente 

comprovado por meio da respectiva certidão coligida aos autos à fl. id. 

3035158. A condição de dependente da parte autora em relação ao “de 

cujus” também restou evidenciada por meio de documentos juntados aos 

autos e prova testemunhal por se tratar de dependente arrolada no inciso 

II da Lei nº 8.213/91 (Art. 16 – São beneficiários do Regime Geral da 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: II – os 

pais). A qualidade de segurado do de cujus restou demonstrada pela 

certidão do CNIS juntada à fl. id. 3035199, dando conta de que na data de 

seu falecimento ainda encontrava-se albergado pelo seguro social, dando, 

portanto, azo ao requerimento da respectiva pensão por morte por sua 

dependente. Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um 

salário mínimo, a título de pensão por morte. Quanto à data de início do 

benefício, esta deverá observar a data do óbito, já que o requerimento 

administrativo se realizou no período de 90 dias após o evento fatídico 

(art. 74, I, Lei 8.213/91). Isto posto, julgo procedente em todos os seus 

termos a presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do CPC, 

com julgamento de mérito, para o fim de determinar que o INSS proceda a 

pensão por morte, nos seguintes termos: a) Nome do segurado: Debio 

Leseux b) Nome da beneficiária: Neusa Carmen Leseux c) Benefício 

concedido: pensão por morte, inclusive com abono anual – 13º salário; d) 

A renda mensal atual: salário mínimo e) A data de início do benefício – DIB: 

(14/05/2016 – data do óbito do segurado); f) Data do início do pagamento: 

30 dias da data da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a 

antecipação de tutela; Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

pensão por morte, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, 

em 30 dias, vez que o benefício tem caráter alimentar. Os juros de mora 

incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao 

mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil, (ADI nº 4.357 e 

recurso especial nº 1.205.946 - art. 543-C, CPC). A atualização monetária 

conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em 

cada mês de referência vencido. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, 

do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância 

superior para reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000594-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEY DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000594-83.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: INEY DIAS DA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Nos termos e para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação 

manifestada pela parte autora e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. II. Sem sucumbência. III. P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004044-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004044-34.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: GILDA CIPRIANO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. GILDA CIPRIANO DA SILVA, 

qualificada nos autos, propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, sustentando ter 

requerido ao réu sua aposentadoria por tempo de contribuição, mas o 

pedido foi negado porque não foi reconhecido, como tempo de serviço, os 

períodos de exercício de atividade rural e urbana. Acrescentou estar 

equivocada a decisão administrativa, salientando que o tempo de trabalho 

rural e urbano, discriminado na inicial, enseja a aposentadoria por tempo 

de contribuição. Postulou a procedência, com o reconhecimento do 

período de trabalho rural, bem como a condenação do réu a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento 

administrativo, e a pagar as parcelas atrasadas. Pediu a concessão da 

justiça gratuita. Juntou documentos (Id. 10223880 p. 9/20, Id. 10223883 p. 

1/2). Citado, o réu apresentou contestação sustentando a inexistência de 

prova material demonstrando o efetivo labor da autora, na condição de 

segurada especial, durante o período apontado na inicial. Aduziu, por fim, 

que qualquer anotação na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social) que não conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS) não pode ser considerado, a não ser que seja comprovado 

documentalmente. Requereu a improcedência. Juntou documentos (Id. 

11597496 p. 1/9, Id. 11597500 p. 1, Id. 11597503 p. 1/2). A parte autora 

apresentou impugnação rechaçando os argumentos expendidos pela ré 

em sua contestação (Id. 11757071). Durante a presente audiência de 

instrução foram ouvidos a autora e duas testemunhas por ele arroladas. 

Em debates, a parte autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria 

por tempo de contribuição, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante 

a ausência ao presente ato. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição está prevista no 

artigo 52 e seguintes do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), tendo como condição o tempo de contribuição de 35 (trinta e 

cinco) anos para o homem e 30 (trinta) anos para mulher, para 

recebimento de 100% (cem por cento) do salário de benefício (art. 53, I e II 

da Lei 8.213/91). A questão em debate consiste basicamente na 

possibilidade de se reconhecer o período de trabalho rural, especificado 

na inicial, para propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição à autora. 2.1. Do tempo de serviço urbano: Em relação ao 

período de contribuição da requerente de atividade urbana, o próprio 

instituto requerido reconheceu o tempo de 18 anos, 09 meses e 12 dias, 

consoante o disposto no indeferimento administrativo juntado sob o código 

Id. 10223880 p. 14, não havendo divergências a serem sanadas a respeito 

de seu reconhecimento. Portanto, os períodos de exercício de atividade 

urbana pela autora somam 18 anos, 09 meses e 12 dias de tempo de 

contribuição, que deve ser computado para a concessão do benefício. 

2.2. Do tempo de serviço rural: Afirmou a autora que desenvolveu trabalho 

agrícola desde os 12 (doze) anos de idade, de modo que seria 

enquadrada como segurada especial da Previdência Social, conforme a 

disposição contida no art. 11, VII, da Lei 8.213/91: “Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – 

como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.” Pois bem, a 

comprovação da atividade rural, segundo o art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

para períodos anteriores a 16.04.1994 (caso dos autos), pode ser 

efetuada através de: “I – contrato individual de trabalho ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente 

o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.” Em não havendo 

qualquer dos documentos, poderá o desempenho de atividade rural ser 

comprovado "mediante justificação administrativa ou judicial", que somente 

"produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito (...)" (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). Na 

hipótese, para provar o trabalho rural, a autora juntou os seguintes 

documentos: a) sua certidão de nascimento comprovando que seus pais 

residiam na zona rural (Id. 10223880 p. 17); b) certidão de casamento da 

irmã da requerente (Id. 10223880 p. 18); c) certidão de nascimento da filha 
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da requerente (Id. 10223880-p. 19); d) INFBEN da irmã da requerente a 

demonstrar que a mesma é segurada especial (Id. 10223880). O trabalho 

rural desenvolvido pela autora foi exercido em dois períodos, o primeiro 

desde tenra idade (12 anos) até 1984, correspondente ao período de 08 

anos, quando começou a trabalhar num hotel (Hotel Brasil Ltda) até o início 

do ano de 1988, sendo que permanecia residindo na área rural. O 

segundo período comprovado corresponde ao período de 1988 até o final 

de 1998, correspondente ao período de mais de 10 anos, quando retornou 

a trabalhar no meio urbano em setembro de 1998 na Churrascaria Marabá 

Ltda. As testemunhas confirmaram que a autora ficou no meio rural até o 

ano de 1998, sendo que somente no período de 1984 a 1988, laborou num 

hotel, permanecendo no meio rural até o ano de 1998. Portanto, quanto ao 

período laborado na agricultura, não há dúvida alguma, restou 

perfeitamente comprovado nos autos. Há documentos mais do que 

suficientes, corroborados pelas testemunhas, dando conta que a autora 

trabalhou na agricultora durante o período questionado. Os documentos e 

depoimentos, além de demonstrarem a qualificação profissional da autora 

como agricultora, delimitam o lapso temporal e caracterizam a natureza da 

atividade exercida. Importa ressaltar a possibilidade de computar o 

trabalho rural mesmo antes dos 14 anos de idade (na hipótese a autora 

pretende a partir dos 12 anos), em razão de que a norma Constitucional 

que impedia o trabalho de menores de 14 anos (atualmente 16 anos) tem a 

finalidade de proteger o adolescente, não podendo ser interpretada em 

prejuízo deste. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal (TRF4ªR - 3ª Seção, EI 2001.04.01.025230-0/RS, 

Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 12/03/2003; STJ - AgRg no RESP 

419601/SC, 6ª T, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 18/04/2005; STF - AI 

529694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 15/02/2005). Assim, à luz da 

legislação previdenciária, a prova colhida nos autos é uníssona e 

conclusiva no sentido de que a demandante exerceu a atividade de 

trabalhadora rural, em regime de economia familiar. Por conseguinte, 

reconhecido o período de atividade acima mencionado, que importa em 

mais de 18 anos, necessário considerá-lo para a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Desse modo, considerados os 

períodos de atividade rural e urbana acima mencionados, quando do 

pedido administrativo, em 17/03/2017 (Id. 10223880 p. 14), a autora 

contava com mais de 36 anos de tempo de contribuição. Destarte, de tudo 

o que se extrair do presente feito, concluo que, no caso em julgamento, o 

conjunto probatório convence do adimplemento, pela requerente, dos 

requisitos exigidos à concessão do benefício de aposentadoria por tempo 

de contribuição. No tocante à Renda Mensal Inicial da aposentadoria da 

autora, deve ser fixada no valor correspondente à legislação vigente na 

data de implementação dos requisitos legais. No ponto, ressalto que é 

direito subjetivo do segurado a opção pela forma de cálculo que lhe for 

mais vantajosa, devendo a autarquia previdenciária apurar e conceder a 

aposentadoria dentro da opção mais benéfica à demandante. Sobre as 

parcelas vencidas, para fins de atualização monetária, remuneração do 

capital e compensação da mora, considerando o advento da Lei nº 

11.960/09, que modificou a redação do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, 

haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento à autora do benefício previdenciário de aposentadoria por 

tempo de contribuição, com efeitos a partir do requerimento administrativo 

(17/03/2017 Id. 10223880 p. 14), com Renda Mensal Inicial fixada no valor 

correspondente à legislação vigente na data de implementação dos 

requisitos legais, de modo que o valor mensal do benefício seja fixado no 

mais vantajoso à autora. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela de urgência antecipada, para o fim de 

determinar a implantação do benefício na folha de pagamento da 

requerida, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

prol da parte autora. 3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma 

só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 

8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das 

Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem 

como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 

essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[1]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Gilda Cipriano da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por tempo 

de contribuição; c) data de início do benefício – DIB: 17/03/2017 (data do 

requerimento administrativo – Id. 10223880); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: 

superior a 18 anos; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.” Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura 

Digital
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001486-89.2017.8.11.0045 

AUTOR: LEIDA PEREIRA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. LEIDA PEREIRA DE SOUZA, qualificado(a)

(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

recebimento de auxílio doença. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de 

tutela antecipada restou indeferido (id. 6717791). Regularmente citado, o 

requerido apresentou contestação de id. 7283260 e documentos, onde 

refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do 

pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado 

no id. 9220346, sendo que o demandante manifestou a concordância com 

o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Registro, 

inicialmente, que em atenção ao princípio da fungibilidade dos benefícios 

previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, 

podendo conceder benefício diverso do pedido, se preenchidos os 

requisitos legais. O deslinde da presente ação previdenciária não depende 

da produção de prova oral em audiência de instrução, sendo a prova 

pericial carreada ao feito suficiente para o enfrentamento do mérito, 

conforme segue. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 
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para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Importante 

ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, 

não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva 

o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a 

incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou 

lesão. No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS 

ostentada pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência 

restaram suficientemente demonstradas por meio do documento de id. 

7283269, notadamente páginas 3/4. Assim, estando demonstrada a 

condição de segurado(a) e satisfeito o período de carência, resta apenas 

avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua 

existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, 

ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da 

doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a 

ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e 

respondeu aos quesitos apresentados de forma satisfatória, não havendo 

razão para que a perícia seja refeita ou complementada. Oportuno 

destacar que o perito nomeado por este Juízo não está vinculado ao 

conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por outros 

profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no exercício do 

munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre o estado de 

saúde da parte autora. Feitas essas considerações, e após o percuciente 

exame do conjunto fático-probatório coligido aos autos, reputo 

inquestionável o direito do(a) requerente ao benefício da aposentadoria 

por invalidez, pois ficou claramente demonstrada a sua incapacidade 

definitiva e total para exercer atividade laboral, em decorrência de 

enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a 

sua condição de segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 9220346), 

elaborado por profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só 

revelou a existência de enfermidade incapacitante (Discopatia 

degenerativa lombar – CID M545, M519, M751, M791), como também 

consignou que a requerente está incapacitada total e permanente para o 

exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade 

de reabilitação. Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação 

quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como meio hábil e 

idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando que 

o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria 

por invalidez, a implantação do benefício é medida que se impõe, 

fixando-se como termo inicial a data do requerimento administrativo 

(28/06/2016 – id. 6699202), devendo serem descontados eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITOS 

LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. Comprovada a 

incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de 

qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem como 

demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de segurado, a 

concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em seu 

artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida a 

partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, deve ser 

considerada a data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do 

STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (28/06/2016), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício. 3.2. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela antecipada para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte 

autora, limitada a 60 dias. 3.3. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.4. Pela 

sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.5. Isento o requerido 

do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar 

o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.6. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.7. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Leida Pereira de Souza; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de início do 

benefício – DIB: 28/06/2016 (data requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 14 de 

março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109704 Nr: 3775-80.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIONÍSIO GAMBETTA, Noely Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora para que fique ciente do 

agendamento de perícia marcada para o dia 18/04/2018 às 8:30h e 13/:30h 

com o Dr. Guido Vaca Cespedes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 6430-59.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR DOS SANTOS VILKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora para que fique ciente do 

agendamento de perícia marcada para o dia 18/04/2018 às 8:30h e 13/:30h 

com o Dr. Guido Vaca Cespedes.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40134 Nr: 451-24.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO WINTERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT/6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O, PATRICIA BIONDO - OAB:51346, RENATA SUSETE 

CAUDURO NAPURI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se:"Certifico que em 

cumprimento ao mandado n. 63725, código 40134 compareci ao endereço 

descrito, qual seja, Rodovia BR 163, Km 677, e ali NÃO FOI POSSÍVEL 

EFETUAR A INTIMAÇÃO de VILSO WINTERSTEIN, em razão de não ser 

localizado, sendo que no local CONSTATEI que no Km 677 localiza-se a 

Fazenda Mano Júlio, Fazenda Paula e Fazenda Burile, e que ao indagar 

sobre o devedor, obtive a informação de que desconhecem o mesmo, bem 

como informaram que não trabalha nas referidas fazendas.

Diante do exposto, devolvo o mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39998 Nr: 319-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS ADVOGADAS DA PARTE AUTORA, para manifestarem-se 

sobre o prosseguimento do feito em 05 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 4388-03.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSAINT BANAGOURO DE CARVALHO 

HASEGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 intimação da parte requerida/impugnada para ciência de que foi incluído 

no sistema o parcelamento das custas, devendo a mesma expedir a guia 

no site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home na opção "consulta de 

parcelamentos". Informo ainda que o vencimento da primeira parcela será 

em 30/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136909 Nr: 1640-27.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDI & BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DASSOLER SCANDOLARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46.547/OAB/RS, ROGERS ANTONIO CORSO - OAB:OAB/RS 46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 147550 Nr: 3280-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048, THIAGO SOARES GERBASI - OAB:SP/300.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 

05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137299 Nr: 1862-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870 MT

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia como mandado.

Após, com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se 

as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137299 Nr: 1862-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870 MT

 Processo n.º 1862-92.2017.811.0045.

Vistos em correição.

Intime-se a executada, através do advogado constituído, via Dje, a 

respeito da efetivação da penhora de bens [art. 841, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, a escrivania deverá elaborar certidão, com o 

objetivo de especificar se: a) o executado Avelino Gasparin, devidamente 

citado, apresentou embargos à execução e/ou manifestação; b) se os 

executados, devidamente intimados acerca da penhora, apresentaram 

manifestação.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 915, §§ 2.º, inciso II e 4.º do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que se expeça oficio ao Juízo 

Deprecante, com a finalidade de: a) proceder à comunicação a respeito da 

efetivação da citação do executado e da realização da penhora de bens; 

b) solicitar informações sobre o ajuizamento de embargos à execução.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 22540-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE PEREIRA CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 22540-36.2014.811.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 211 de 585



Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121765 Nr: 1495-05.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1495-05.2016.811.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 1678-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Intimação da parte exequente para que providencie o recolhimento das 

custas de expedição da carta de adjudicação no total de 24 (vinte e 

quatro) páginas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 3919-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO WAGNER, HELGA WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMA DOMINGOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FABIA MARA P. FAVARETTO ANDRADE - 

OAB:10295/MT

 Processo n.º 3919-54.2015.8.11.0045.

Traslade-se cópia da sentença de mérito e do venerável acordão, 

juntados nas fls. 33/34 e 59/66 dos autos, para os autos da ação principal.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15580 Nr: 1500-13.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMASA ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3684-A MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Item II – (...).DEFIRO o requerimento de realização 

de penhora prévia de bens do executado.(...).Logo, diante desta moldura, 

DETERMINO que a devedora Tamasa Engenharia S/A promova o depósito 

judicial, do valor total de R$ 16.730,66 (dezesseis mil, setecentos e trinta 

reais e sessenta e seis centavos), relativo às parcelas, com vencimento 

para 10/04/2018 e 10/05/2018, do termo de transação civil, homologado 

judicialmente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar do vencimento, 

sob pena de incorrer em multa arbitrada em 50% do valor devido [art. 297 

do Código de Processo Civil].Proceda-se à intimação do executado, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117294 Nr: 7998-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA MINEIRO LTDA, TEREZINHA DE 

FREITAS B. RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7998-76.2015.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo, promovendo a citação dos 

devedores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39923 Nr: 248-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR VONFRAUFF, MARQUELIA KERN VON 

FRAUFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT
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 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.Intimem-se os apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 789-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Processo n.º 789-95.2011.811.0045.Item I – Como forma de dar-se vazão 

à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório, 

deflui-se, por inferência racional, que constitui ônus da parte comprovar a 

existência de erro na avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de 

fundada dúvida sobre o valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato 

de constrição judicial [art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se 

em consideração que a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da 

avaliação do veículo, prestou reverencia aos critérios e parâmetros 

previstos na norma de regência, dado a inexistência de vestígios que 

deixem evidenciar, à primeira vista, a existência de erro material, 

HOMOLOGO a avaliação do veiculo automotor, objeto da penhora.Item II – 

Com espeque no conteúdo normativo do art. 882 c/c art. 879, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de leilão 

judicial eletrônico, para efeito de satisfazer a dívida.(...).Com base no 

conteúdo normativo do art. 880, § 1.º, art. 885 e art. 895, todos do Código 

de Processo Civil, ESTABELEÇO, como condições de pagamento, que: a) o 

pagamento à vista deverá se concretizar no prazo de até 24horas após a 

conclusão do leilão; b) o interessado em realizar a aquisição do bem objeto 

da penhora, de forma parcelada, poderá apresentar proposta, por escrito, 

ao leiloeiro: b.1) até o início do primeiro leilão, por valor não inferior ao da 

avaliação; b.2) até o início do segundo leilão, por valor não inferior a 60% 

da avaliação. As propostas de parcelamento deverão compreender o 

pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista no prazo de 

24horas e o saldo remanescente em trinta prestações mensais.

(...).Expeça-se edital de leilão judicial [art. 886 do Código de Processo 

Civil].Item III – Expeça-se mandado judicial, com o fito de proceder-se a 

remoção do bem, objeto da penhora, e a intimação do executado.Item IV – 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121490 Nr: 1332-25.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIANO BARBOSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 1332-25.2016.811.0045.Primeiramente, com relação à tese 

preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, 

considero que está fadada ao insucesso. É que (...) DECLARO saneado o 

processo, remetendo-o a fase instrutória.Delimitação das questões de fato 

e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. 

Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes fatos: a) a 

existência/inexistência da relação contratual; b) a autenticidade da 

assinatura lançada nos instrumentos de contrato; c) o fato de o autor ter 

experimentado danos de natureza moral, decorrente dos fatos narrados 

na petição inicial. Consiste questão de direito relevante: a existência dos 

requisitos da responsabilidade civil e dos danos e a sua quantificação. 

Provas deferidas: o equacionamento racional da celeuma firmada na 

relação processual passa, necessariamente, pela trilha da prova pericial, 

por intermédio da realização de exame, visto que a dissolução das 

matérias/pontos polêmicos depende de conhecimento especial técnico [art. 

464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil]. Diante desta 

perspect iva,  DEFIRO a produção da prova per ic ia l , 

exclusivamente.NOMEIO, para exercer a função de perito, a profissional 

Luciana Dias Correa(...).Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 do 

Código de Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova 

pericial foi pugnada pela requerida, estabeleço que as despesas da 

remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas pela empresa 

requerida.Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam 

o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil].Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova 

deverá prestar reverência à regra prevista no art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor.Com lastro no conteúdo do art. 396 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO que a empresa requerida apresente, no prazo de 20 

(vinte) dias, o contrato, na via original.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105778 Nr: 1676-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KLÉSIO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 Processo n.º 1676-40.2015.811.0045.

Intime-se a requerida/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117033 Nr: 7853-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 7853-20.2015.811.0045.

Intime-se a apelada/ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117933 Nr: 8374-62.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO H. BETONI - 
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OAB:MT/14.202, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 8374-62.2015.811.0045.

Intimem-se o autor e a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103773 Nr: 656-14.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-14.2015.811.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117273 Nr: 7978-85.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COSTA ALVES, IVA PEDROSA 

COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7978-85.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do 

atual endereço dos executados.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação dos executados, 

mediante a expedição de carta precatória à Comarca de Nobres/MT, 

registrando-se todos referenciais de endereço indicados nos extratos dos 

sistemas InfoJud, Siel e RenaJud, que seguem em anexo, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponham à execução, através de embargos de devedor [art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102853 Nr: 180-73.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO YOUTI KUBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 Intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

as provas que pretende produzir, especificando, de forma fundamentada, 

a sua necessidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALEXANDRE MAZZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIANE DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

GILMAR MUSSKOPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004051-26.2017.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que os devedores não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA (EXECUTADO)

DELMAR SEROISKA (EXECUTADO)

DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000015-38.2017.811.0045. Item I - Com espeque no 

conteúdo normativo do art. 239, §1º do Código de Processo Civil/2015, 

bem como na jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça [STJ, REsp n.º 1.1658.28/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, j. 7/03/2017; STJ, AgInt no AREsp n.º 890.449/SP, 

3.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2016], Declaro suprida 

a citação da executada Valdirene Dluzniewski Seroika, haja vista que 

veiculou embargos à execução (apenso nº 1000796-60.2017.8.11.0045). 

Item II - Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 
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do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Item III - 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003679-77.2017.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, verifica-se 

que o autor demonstrou a condição de segurado e o cumprimento do 

período de carência, genericamente contestados pelo réu, na medida em 

que o benefício foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica (evento nº 9845766). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que o autor, em 25/10/2017, 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 

e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se constatou ser portador de moléstia grave (CID: M545 e M541), 

conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 10853073. 

Do acervo informativo extrai-se, também, que, principalmente por que é 

portador de tal moléstia, o requerente ostenta incapacidade laborativa 

permanente, sem possibilidade de reversão do quadro clínico. Logo, a 

princípio, está demonstrada, nesta fase processual, a existência de 

moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais, circunstância essa que dá vigor a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a parte requerente logrou 

êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o 

perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dela 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que o 

requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea 

para o desempenho de atividade laboral, porquanto a perícia médica foi 

realizada recentemente, agregado ao fato de que inexistem notícias que 

dêem conta de que poderá, eventualmente, no futuro, reabilitar-se para o 

exercício de atividade garantidora de sua subsistência — e o perigo na 

‘fumus boni iuris’ demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício ao requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito da aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim 

de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao 

autor Hercules de Carvalho, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 16 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003778-47.2017.8.11.0045. Considerando-se a iminência 

da realização da perícia médica, agendada para o próximo dia 23/03/2018 

(evento nº 11465416), relego a análise do pedido de antecipação de tutela 

para momento posterior à juntada do laudo pericial. Com a juntada do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000932-23.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi deferido entre 05/10/2017 e 

14/11/2017 (evento nº 12149038). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora, em 16/11/2017, submeteu-se à 

avaliação médica - Atestado de Saúde Ocupacional (evento nº 12149048), 

oportunidade em que se constatou que a requerente está inapta ao 

exercício de sua atividade laboral. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 
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imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Maria da Cruz de Macedo, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 120 (cento e 

vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125151 Nr: 3069-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar os advogados do réu para apresentarem memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 4745-46.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDERSON DA SILVA CAMPOS, 

Filiação: Janete Eva da Silva e Jorim Evangelino de Campos, data de 

nascimento: 29/03/1994, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Admonitória que se realizará no dia 08/05/2018, às 14:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Designo audiência admonitória para o dia 

08 de maio de 2018, às 14h00min.2. Intimem-se o recuperando, 

observando-se o endereço informado pelo Parquet à fl. 39 e, via edilícia.3. 

Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.4. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de março de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37140 Nr: 2177-67.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS 

SANTOS, Filiação: Manoel Gomes dos Santos e Maria Socorro dos Santos, 

data de nascimento: 08/02/1989, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-BA, 

solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 08/05/2018, às 16:15, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. O presente processo executivo de pena 

foi encaminhado a este Juízo pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Sinop/MT para continuidade da fiscalização do cumprimento das 

condições do livramento condicional impostas ao recuperando e demais 

providências, em virtude do mesmo ter declinado endereço no Município de 

Lucas do Rio Verde/MT.2. Contudo, não constam nos autos informações 

acerca do cumprimento das condições impostas ao recuperando. Assim 

sendo, DEFIRO o parecer ministerial de fl. 191 e, designo para o dia 08 de 

maio de 2018, às 16h15min, a realização de audiência de justificação.3. 

Intime-se o recuperando, via edilícia.4. Dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de março de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 407-39.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MACHADO DAGUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

os advogados do réu para tomarem ciência da sentença de fls. 92/93, que 

exinguiu a punibilidade do acusado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128411 Nr: 4749-83.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALISSON LUIS DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HALISSON LUIS DE SOUZA PEREIRA, 

Rg: 2447732-0, Filiação: Marcia Cristina de Souza Romão e Luis Carlos 

Pereira, data de nascimento: 02/02/1995, brasileiro(a), natural de 
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Assis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Admonitória que se realizará no dia 08/05/2018, às 14:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Designo audiência admonitória para o dia 

08 de maio de 2018, às 14h00min.2. Intimem-se o recuperando, via 

edilícia.3. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.4. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de março de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105133 Nr: 1363-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE HAEFLIGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIONE HAEFLIGE, Filiação: Virginia 

Isabel da Silva Neta e Romito Elias Haeflige, data de nascimento: 

06/03/1993, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), Telefone (65) 

9663-1920. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 09/05/2018, às 14:45, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do teor do relatório de 

acompanhamento de fls. 52/54, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei 

de Execuções Penais, designo audiência de justificação para o dia 09 de 

maio de 2018, às 14h45min, oportunidade em que a reeducanda poderá 

apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do 

cumprimento das penas restritivas de direito, elucidando-se melhor os 

fatos ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 

Juízo independentemente de intimação.Intime-se a reeducanda 

pessoalmente e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de março de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/05/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/04/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000968-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/05/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 117944 Nr: 8379-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo nº.: 8379-84.2015.811.0045

I- Cite-se a parte requerida.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de agosto de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 117944 Nr: 8379-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Isto posto, julgo improcedente o pedido inicial e decido o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas e 

honorários, consoante o disposto nos artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde, 23 de 

janeiro de 2018.Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 4119-71.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICLENES RODRIGUES DA SILVA, LIDIA LUCA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 
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OAB:5238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Autos: 2009/492 – Cód. 34354

Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ante o cumprimento integral da obrigação, realizada pelo executado fl. 

209, a extinção é medida que se impõe consoante à regra do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

 II – a obrigação for satisfeita.

(...)

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Alvará Judicial, observando os critérios do 

pedido de fl. 216.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16646 Nr: 70-26.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO GONÇALVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 2552-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES BATISTELLI GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 29-40.1997.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ISIDORO HEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16222 Nr: 66-86.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EDUARDO PIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1531-91.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO EQUIPAMENTO E MONTAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15828 Nr: 74-63.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir José Macarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 
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RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20928 Nr: 2190-08.2006.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINA AP LIMA MATHEUS BRAS MOLINETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Ofício 778/2018-DOF 0130940-80.2017.8.11.0000, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, CERTIFICO que o processo 

em epígrafe ainda consta em carga com o advogado, embora devidamente 

intimado para devolvê-lo por meio do DJE n. 10122, de 17/10/2017. Nesse 

passo, conforme determinação do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, 

RENOVO a intimação do advogado, para devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além do correspondente procedimento de busca e apreensão 

dos autos.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000838-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

EDINA MARIA ARSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA NORDAPI EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000838-75.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: NOTIFICAÇÃO (1725). Partes do processo: 

REQUERENTE: MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA, EDINA MARIA 

ARSENO REQUERIDO: DISTRIBUIDORA NORDAPI EIRELI Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para que providencie o pagamento da diligência do oficial 

de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 16 de março de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA VAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001468-68.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 66.972,37; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARCIA 

REGINA VAZ Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de março de 

2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001916-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - 041.543.611-71 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

AUTOS N.º 1001916-41.2017.8.11.0045 AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS 

REQUERENTES: CRISTINA EMILIA BIASUTTI DE OLIVEIRA e VALMOR DE 

OLIVEIRA VISTOS, ETC. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA BENS, GUARDA, VISITAS E 

ALIMENTOS, tendo as partes acima indicadas. Aduzem em breves linhas 

que contraíram matrimônio em 04 de janeiro de 1997, sob o regime de 

separação de bens e que desta união adveio o nascimento de 02 (dois) 

filhos, realçando a inexistência de bens e dívidas a serem partilhados. 

Dizem, ainda, que estão separados de fato há aproximadamente 02 (dois) 

meses, não havendo qualquer possibilidade de reconciliação, devendo, 

portanto, ser decretado o divórcio. Ficou acordado entre as partes que a 

guarda dos filhos menores será exercida de maneira compartilhada, bem 

como o direito de visitas será de forma livre. Com relação aos alimentos, o 

genitor arcará com o pagamento do percentual de 50% do salário mínimo 

vigente, bem como 50% das despesas extraordinárias (médicas, 

odontológicas, farmacêuticas e escolares), em favor dos menores. O 

pagamento se dará até o dia 10 de cada mês, iniciando-se no mês de 

agosto de 2017, em razão da situação financeira do genitor. A cônjuge 

varoa continuará usando o mesmo nome. Com a inicial vieram documentos 

anexos. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente pela homologação do acordo (Id n.º 9236908). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Analisando os 

autos verifico que considerando o teor da emenda constitucional 66/2010, 

não precisa comprovação de lapso temporal para decretação de divórcio 

dos cônjuges. Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 1.580, 

§ 2º, do Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando satisfeitas as 

exigências da legislação em vigor na data da propositura da ação, para o 

deferimento do pedido, a procedência do pedido de rigor se impõe. Posto 

isto, HOMOLOGO o acordo, referente ao pedido de divórcio, guarda, 

alimentos e direito de visitas, manejado por CRISTINA EMILIA BIASUTTI DE 

OLIVEIRA e VALMOR DE OLIVEIRA, e, de consequência decreto o divórcio 

do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado 

expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de Registro 

Civil, após, arquivem-se os autos. Sem custas, em razão da gratuidade da 

justiça. P. R. I. C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de novembro de 2017. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95617 Nr: 2414-62.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLAMAR VENTURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 
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OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 2580-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO FERREIRA SOARES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.F.SARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VENTURINI - OAB:MT/13.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Impulsiono os autos, para a intimação da parte executada para que 

comprove nos autos, no prazo de 05(cinco)dias, os depósitos em juízo 

das parcelas vencidas em data de 25/04/2016, 25/05/2016,25/06/2016 e 

25/07/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40322 Nr: 634-92.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉROLA MINERAÇÃO, EXTRAÇÃO E 

COMÉRCIO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS LTDA, CASCA 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, LUIZ JORGE PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, conforme 

decisão de p. 421 quando da publicação da certidão de 05/06/2017 

impulsiono os autos para republicação: Impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente/apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal 

(Art. 1.010, § 1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91223 Nr: 5106-68.2013.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSJN, JSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora manifestou-se às 64/65, requerendo a 

extinção da ação, eis que não possui interesse em seu prosseguimento.

Pois bem. Conforme os termos do art. 485, § 4º do CPC, intime-se a parte 

requerida, para que se manifeste acerca do pedido de pp. 64/65, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

No mais, nota-se que fora designado ato instrutório à p. 50 verso, assim, 

considerando o pedido formulado pelo requerente (pp. 64/65), cancelo a 

audiência aprazada para o dia 14.03.2018 às 14h00.

Com manifestação do requerido ou certificado o decurso do prazo in albis, 

voltem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82172 Nr: 1493-74.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23900 Nr: 1728-17.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO SANTANA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO DE ABREU 

MARTINEZ - OAB:10737-PR

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.184/191 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39563 Nr: 4590-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GELLER, JUDITE MARIA PICCINI GELLER, 

GILBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES, ROSEMERI ROSPIERSKI 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28601 Nr: 1478-47.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SCVNINN, ORLEI JOSÉ 

GRASSELI, ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.235/239 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116869 Nr: 7765-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta)Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2864-44.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK, WK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do inventariante para que compareça 

nesta secretaria da 6ª vara para retirar o formal de partilha expedido.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003481-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MOLINETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1003481-40.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES MOLINETE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida no 

documento de ID nº 12263889.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003234-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA THOME DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003234-59.2017.8.11.0045 AUTOR: MARIA 

HELENA THOME DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme evento de 

ID n° 12265043.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029175 Nr: 1201-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de guarda com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por ROSANGELA ROCHA SILVA em favor da criança KYARA CRISTHINY 

ROCHA e em face de MARIA VITÓRIA ROCHA BREJEIRO.

Segundo relatos da inicial, a autora é avó materna da criança Kyara, 

atualmente institucionalizada no Lar da Criança, em razão de sua genitora, 

ora requerida, ter sido flagrada na posse de drogas, oportunidade em que 

a criança encontrava-se sob sua responsabilidade, em péssimas 

condições de higiene, com vestimentas e pertences impregnados com 

odor de maconha.

Em razão dos fatos narrados e aduzindo tratar-se a requerida de pessoa 

contumaz na prática criminosa, havendo ainda, expresso interesse da 

autora em dispensar à neta os cuidados dos quais necessita, postulou 

pelo deferimento de guarda provisória em caráter de urgência e, posterior 

confirmação em sede meritória.

A inicial veio acompanhada com os documentos de fls. 10/22.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente determino o processamento do feito sob segredo de justiça, 

devendo ser procedidas as anotações necessárias.

No mais, previamente a análise do pedido de tutela de urgência, determino 

que seja deprecada à Comarca de Querência-MT, a realização de estudo 

psicossocial com a requerente e respectivo núcleo familiar, visando aferir 

as possibilidades de exercício da guarda da menor Kyara, devendo o 

competente relatório ser depositado em Juízo no prazo de 03 (três) dias.

Juntado aos autos o relatório de estudo psicossocial acima determinado, 

remetam-se os autos com vistas ao Ministério Púbico para manifestação e, 

após, retornem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112068 Nr: 3660-97.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayglis Salvadori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario João Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 2ª PUBLICAÇÃO - 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 3660-97.2016.811.0021 – Código: 112068.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Mayglis Salvadori, CPF: 997.304.640-49, RG: 

6.074.543.866 SJS/RS.

PARTE RÉQUERIDA: Hilario João Salvadori, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, 

CPF: 093.501.010-68

FINALIDADE: CIENTIFICAR aos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa - 

MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida por 

MAYGLIS SALVADORI em face de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, brasileiro, 

casado, nascido no dia 14/01/1941, RG: 8.006.618.411 SSP/RS, CPF: 

093.501.010-68; onde foi prolatada a r. Sentença que decretou a 

interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, e por ser reconhecidamente 

incapaz para os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curadora a ora 

requerente. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 

interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital de 

Interdição, que será publicado por 03 (três) vezes com intervalo de 10 

(dez) dias e afixado no lugar de costume, e publicado no Diário de Justiça 

deste Estado, pelo prazo de lei.

DECISÃO/DESPACHO: “[...]Dispositivo / Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, julgo totalmente procedente o pedido postulado 

na inicial, para decretar a interdição de HILÁRIO JOÃO SALVADORI, 

nomeando como sua curadora a requerente MAYGLIS SALVADORI. / 

Oficie ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que providencie o 

registro da presente decisão do assentamento de nascimento do 

interditado. / Publique-se pele imprensa local e pelo órgão oficial por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, 

nos termos do artigo 1.184 do Código de Processo Civil. / Oficie-se o 

Cartório Eleitoral da presente decisão, para que seja inserido tal 

informação em eventual cadastro existente em nome do interditado, para 

fins do art. 15, inciso II da Constituição Federal. / A curadora deverá, nos 

termos do artigo 759 e seguintes do diploma adjetivo pátrio, prestar 
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compromisso. / Sem custas ou honorário. / Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. / Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. / Intime-se e cumpra-se.”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wender da Silva 

Bresolin, Servidor., digitei.

 Água Boa - MT, 15 de março de 2018.

Marcelo Kist Engelmann

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029071 Nr: 1125-30.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVAdP, NGA, LMdJ, IMPdC, GGA, TABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Considerando a juntada aos autos, da informação de fl. 215, designo 

nova audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha “Dona 

Theresa de Tal”, para o dia 20.03.2018, às 12:30 horas (MT), a qual 

deverá ser pessoalmente intimada a comparecer.

 Havendo adolescentes internados, requisite-os para comparecimento à 

solenidade (artigo 184, parágrafo 4º do ECA), intimando os seus 

representantes legais. Estando os adolescentes em liberdade, intime-os na 

forma legal.

 Considerando a renúncia expressa aos mandatos, anteriormente 

outorgados pelos representantes legais das adolescentes Geolvana 

Galvão Alves e Ingredy Mikelly Pereira do Carmo (fls. 187/188), intime-se 

pessoalmente a Defensora Pública GISELE CHIMATTI BERNA, a 

comparecer à solenidade de audiência, para que represente as menores 

supramencionadas.

 Intimem-se também, a Defensora do representado Lucas, os advogados 

dos menores João Vitor Alves de Paula, Tiago Adonias Batista dos Santos 

e Natália Galvão Alves e, notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.

 Intime-se a testemunha.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91039 Nr: 739-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guadalupe José Ribeiro, Euripedes Francisco dos Reis, 

José Paulo de Melo, Jovino Amâncio da Silva, Liontina Dionizia da Silva 

Cardoso, Espólio de Valdivino Geraldo Rodrigues, Vicentina Alminda 

Rodrigues, Espólio de Manoel Pinto Ribeiro, Janaina Ribeiro da Cunha, 

Amim Manoel Lopes, Delcides Antônio da Costa, Edinho Alves de Souza, 

José dos Anjos de Souza, Espólio de Lázaro Teles dos Santos, Dorcelina 

José dos Santos, Espólio de Selma Santos de Oliveira, Angela Aselma 

Santos de Oliveira, Jonas Manoel Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 A intimação da parte requerida acerca do r. Despacho a seguir transcrita: 

"Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Não tendo ocorrido manifestação da parte adversa, mesmo devidamente 

intimado, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109217 Nr: 1985-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Flavio Caldeira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

articulado na inicial, para CONDENAR o requerido JOÃO FLÁVIO 

CALDEIRA BOAVENTURA pela prática dos atos de improbidade 

administrativa previstos nos artigos 10, inciso I e 11, inciso I, ambos da Lei 

n.º 8.429, de 02 de Junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa), 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Aplico, como 

sanção decorrente da condenação, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

8.429, de 02 de Junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa):1. 

Ressarcimento integral do dano ao Município de Água Boa, tendo como 

parâmetro a remuneração recebida pelo requerido no decorrer do período 

de ilegal afastamento das suas funções, no valor de R$ 79.547,15 

(setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze) 

centavos, os quais deverão ser corrigidos desde o efetivo pagamento;2. 

Multa civil equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor do dano ao 

erário, cujo parâmetro deve ser o dano devidamente atualizado.Condeno 

ainda o requerido no pagamento das custas e despesas processuais.Sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que a parte autora é o 

Ministério Público.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA MACHADO (EXECUTADO)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

JOÃO VICTOR LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000406-65.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CABECA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 222 de 585



BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA Considerando a inércia 

certificada por meio do id nº 11728096, intime-se a parte autora a 

promover medidas úteis ao prosseguimento do feito, porém de forma 

pessoal e com prazo para cumprimento de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, do Código de Processo 

Civil, em relação ao executado João Victor Lopes de Souza. Cumpra-se. 

Água Boa, 15 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO WERNER GERMENDORFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000399-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Já encontrando-se 
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recolhidas as diligências do oficial de justiça, determino a imediata 

expedição do mandado. Intime-se o requerente e expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Água Boa, 16 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000685-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000685-51.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE CARLOS 

DA SILVA O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 16 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 224 de 585



Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000398-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR MARTINS DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000398-54.2018.8.11.0021 AUTOR: LEANDRO 

TEIXEIRA Designo o dia 22 de março de 2018, às 13h00min (MT), para a 

realização de audiência de justificação prévia, devendo o autor arrolar 

tempestivamente as testemunhas, caso o rol não conste da inicial. Nos 

termos do art. 562 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que o faça por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 564 do 

Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 16 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103743 Nr: 4611-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉPOF, Rosimeire Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Julia 

Fernanda Santos de Carvalho - OAB:20144-O/MT

 Vistos etc.,

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Ao arquivo provisório, devendo os autos lá permanecer até o transcurso 

do prazo de parcelamento ou até eventual requerimento das partes, após 

o prazo arquive-se definitivamente.

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103944 Nr: 4708-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Delfina Ferreira de Oliveira, Elismar 

Marques de Rezende, Cleomenes Delfino Rezende, Agnar Rezende 

Sobrinho, Arnete Veiva de Rezende Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDINA LOPES MOREIRA - 

OAB:18408, Walisson Henrique Justo e Lemes - OAB:OAB/GO 

31.793

 1 – O Novo Código de Processo Civil passou a instigar a autocomposição, 

e que é dever do Magistrado, com o objetivo de propiciar às partes a 

solução consensual do conflito, em sintonia com o art. 3º, §3º do CPC, 

diante da probabilidade de transação quanto ao objeto litigioso, tem-se que 

a designação de audiência de mediação para a solução do conflito é à 

medida que se impõe neste momento.

 Nesta esteira, por se tratar a demanda em que se admite composição 

entre as partes diante da disponibilidade da demanda, DESIGNA-SE 

sessão de mediação a ser realizada no dia 08 de maio de 2018 às 

17h00min (MT) no CEJUSC, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados.

2 – INTIMEM-SE as partes através de seus advogados via DJE para o 

comparecimento à audiência de mediação acima designada.

3 – Após a realização da audiência de mediação, sendo obtido ou não 

acordo que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, o que deverá 

ser certificado nos autos, remetam-se os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 26 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36868 Nr: 1470-40.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Camargo Soares Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Elissa de Carvalho 

Awada - OAB:132649/SP, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para juntar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o registro da pessoa jurídica 

Teixeira Fortes Advogados Associados, tendo em vista ser documento 

imprescindível para o encaminhamento do Requisitório/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89176 Nr: 3529-30.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Cunha Zuppani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco)dias, as guias originais 

das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição da carta precatória de inquirição de testemunha junto à 

Comarca de Barra do Garças - MT.

Outrossim, informo que que as referidas guias encontram-se disponíveis 

no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, após o recolhimento das 

guias, acompanhar a sua distribuição e andamento junto àquela Comarca, 

promovendo todas as diligências necessárias para o cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99002 Nr: 1672-75.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Maria Inêz Leite de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias originais 

das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição da carta precatória junto à Comarca de Nova Xavantina - MT, 

com a finalidade de Citação.

Outrossim, informo que que as referidas guias encontram-se disponíveis 

no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, após o recolhimento das 

guias, acompanhar a sua distribuição e andamento junto àquela Comarca, 

promovendo todas as diligências necessárias para o cumprimento do ato 

deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 117046 Nr: 169-48.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Encerrada a instrução criminal abras vistas as partes para 

memoriais finais para prazos de 10 dias, iniciantes do MP. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85563 Nr: 78-94.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 96606

 Vistos, etc.

Visto.

c) DESIGNO o dia 08/06/2018, às 12h30min (horário de Cuiabá/MT) para o 

sorteio dos jurados (art. 433, CPP).

d) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP). No sorteio dos jurados deverão ser observados os 

impedimentos do art. 448. CPP e art. 449, CPP.

e) CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no 

art. 434, CPP.

f) PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no dia 

da sessão ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

g) Intimem-se.

h) Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do acusado.

i) Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 15 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94684 Nr: 3624-26.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves de Araújo, Eliseu Lima da Silva, 

Ueslei Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 94684

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 06/07/2018, às 12h30min (horário de Cuiabá/MT) para o 

sorteio dos jurados (art. 433, CPP).

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP). No sorteio dos jurados deverão ser observados os 

impedimentos do art. 448. CPP e art. 449, CPP.

CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no art. 

434, CPP.

PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no dia 

da sessão ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 15 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 30/2018-DF

 O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidor a SALMA CORREA DE MORAES 

PEREIRA, matrícula 2785, Gestora Judiciári a da 1ª Vara desta comarca, 

está convocada para participar do "Treinamento para implantação do 

sistema do banco nacional de monitoramento de prisões - BNMP 2.0 do 

CNJ" no dia 19/03/2018 no Auditório Gervásio Leite / Tribunal de Justiça,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula 6179, para 

exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto da 1ª vara, durante a 

ausência da titular, ou seja, dia 19/03/2018, exercendo todas as 

atribuições e deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 16 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 29/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor IGOR CAVALCANTE DE SOUZA, 

matrícula 13494, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta comarca, está 

convocado para participar do "Treinamento para implantação do sistema 
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do banco nacional de monitoramento de prisões - BNMP 2.0 do CNJ" no dia 

19/03/2018 no Auditório Gervásio Leite / Tribunal de Justiça,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor CASSIANO DE MOURA FELL , matrícula 32608, para 

exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto da 2ª vara, durante a 

ausência do titular, ou seja, dia 19/03/2018, exercendo todas as 

atribuições e deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 16 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57808 Nr: 707-37.2014.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MODESTO MACHADO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 57808

Vistos.

1. Considerando a interposição de Recurso Administrativo (fls. 122/124), 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, 

WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, 

LAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Autos ID N.º 89931

Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

presente oralidade para o dia 23/04/2018 às 14h00min (Horário Oficial do 

Estado), DEVENDO a Senhora Gestora expedir e certificar o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

Alto Araguaia–MT, 14 de Março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54556 Nr: 168-08.2013.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vistas ao exequente, para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez dias.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Técnica Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20973 Nr: 1400-65.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA GOULART DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o transcurso do 

prazo de suspensão.

Alto Araguaia - MT, 06 de setembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 2522-06.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO MARDEN DE ARAUJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE FLÁVIO DE 

CARVALHO - OAB:5.877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 15 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92242 Nr: 927-93.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 927-93.2018.811.0020 (cód. 92242).

Vistos.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ADILSON MIRANDA 

DE SOUZA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, visando seja 

incluído na lista de aprovados na fase de investigação social do certame 

da AGEPEN.

2. Indeferido o pedido de tutela de urgência (ref. 04), com fundamento na 
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ausência de “fumus boni iuris”, aportou aos autos pedido de 

reconsideração (ref.: 06).

3. Malgrado os documentos colacionados no pedido de reconsideração, 

através de consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

vislumbro que prolatada sentença condenatória em desfavor do 

requerente pelo juízo de 1º grau, ao passo que, nesta fase de cognição 

sumária, e ante aos novos documentos juntados, ainda persistem as 

razões indicadas na decisão de ref. 04, motivo pelo qual a MANTENHO, eis 

que não vislumbrei modificação fática, sem prejuízo de que os autos 

entrarão em sua fase instrutória, possibilitando o contraditório.

4. CUMPRA-SE A DECISÃO ANTERIOR, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92554 Nr: 1065-60.2018.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENITA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGGIS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015.

2. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, 

CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do 

mesmo Código Instrumental Civil.

43 Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c 

artigo 721ss, ambos do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92100 Nr: 861-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - ELIEZER SEVERINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando a petição inicial e os documentos acostados a ela, 

constatei que a parte autora/inventariante é analfabeta, e em razão disso, 

é necessário instrumento público para sua representação processual ou, 

no mínimo, conforme entendimento do Conselho de Nacional de Justiça, é 

imprescindível que sua assinatura a rogo, no instrumento particular, esteja 

subscrita por duas testemunhas (CNJ - Processo nº 

0001464-74.2009.2.00.0000). Assim, INTIME-A para que, no prazo de 

15(quinze) dias, regularize sua representação processual.

2. No mais, verifico que os herdeiros outorgaram procurações ao Sr. 

ZOSMEN SEVERINO DE REZENDE, também herdeiro, devendo a parte 

requerente regularizar, se for o caso, o polo ativo da ação.

3. Deverá, ainda, no mesmo prazo, juntar os documentos pessoais dos 

herdeiros MARIA DORCELINA DE REZENDE SOUZA e ANTONIO DA 

COSTA SOUZA, bem como certidão de casamento dos herdeiros, 

inclusive aqueles qualificados como divorciados, e, ainda, anexar 

procuração ad judicia aos autos, nos termos do artigo 104, §1º do 

CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92046 Nr: 825-71.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, GILCIMAR BORGES DE 

OLIVEIRA, WESLEY BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - PETRONILIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha estabelecida na inicial, relativa ao bem deixado pelo 

falecido PETRONÍLIO BORGES DE OLIVEIRA, atribuindo, a integralidade dos 

bens nos moldes do plano de partilha que instrui a presente exordial, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros; 16. Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.17. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

o respectivo formal de partilha, com posterior intimação das Fazendas 

Públicas para manifestar-se sobre existência e/ou pagamento de 

eventuais tributos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 659, § 2º, 

do CPC.18. Se necessário, LAVRE-SE termo judicial de renúncia, 

consoante disposição do art. 1.806 do Código Civil.19. Sem custas, ante a 

assistência judiciária gratuita já deferida nos autos.20. Após, remeta-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de21. Publique-se. Intimem-se 

as partes e as Fazendas Públicas (União, Estado de Mato Grosso e 

Município de Alto Araguaia/MT).22. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 847-32.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - CORACI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de ação de arrolamento sumário proposta por JOSCELINO 

CARDOSO DE OLIVEIRA com relação aos bens deixados pela de cujus 

Coraci Maria.

2. Compulsando os autos, verifico a necessidade da juntada de matrícula 

do imóvel com matrícula nº 1.943, a ser partilhado, nos termos do artigo 

320 do CPC/2015.

 3. Por conseguinte, INTIME-SE o inventariante, via DJE, para que colacione 

aos autos matrícula atualizada do referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante os artigos 

321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

4. Com a juntada do mencionado documento ou ultrapassado o prazo 

fixado, FAÇAM-ME conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65782 Nr: 2222-73.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES, MAURO VIEIRA 

PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião na qual a parte autora não encartou 

aos autos matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir bem como 

declaração de cadeia dominial, razão pela qual não preencheu os 

requisitos específicos para o uso da ação sub judice.

2. Assim sendo, INDEFIRO a emenda à inicial de ref. 11 e concedo prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente regularize os defeitos 

ora apontados, sob pena de ser indeferida.

3. Na mesma oportunidade deverá a parte autora informar se a área 

litigada foi ou não objeto de demanda possessória, bem como se a área 

usucapienda está toda localizada no município de Alto Araguaia-MT e em 

que proporção.

4. INTIME-SE.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92114 Nr: 868-08.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA APARECIDA ANJOS DA SILVA, JULIANA ANJOS 

DA SILVA, FLANER ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOANICE APARECIDA ANJOS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que dentre os documentos colacionados 

aos autos não foi juntado o formal de partilha referente a separação da 

inventariada JOANICE APARECIDA ANJOS DA SILVA, para comprovar a 

propriedade dos bens elencados na inicial, bem como não foi indicado 

quem será o inventariante.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

juntar o formal de partilha e corrigir a petição inicial indicando inventariante, 

nos termos do artigo 319 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 e 321, parágrafo único e 

art. 485, incisos IV, do CPC/2015).

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9069 Nr: 1318-73.2003.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Melo Nascimento - 

OAB:40.645 - GO

 DECLARO extinta a punibilidade do denunciado ETEVALDO CLAUDINO DA 

SILVA, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que a mesma fosse exercitada, DETERMINO o arquivamento 

do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias.16. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 29 de 

novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65290 Nr: 2031-28.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍDIMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64472 Nr: 1665-86.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOURADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-15.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINO DO TÊNIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 

(REQUERIDO)

ESPORTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010078-15.2016.8.11.0020 REQUERENTE: FABIO NICODEMOS 

DOMINGUES MOURA REQUERIDO: REINO DO TÊNIS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, ESPORTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ESPORTIVOS LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-44.2017.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 09/04/2018 , às 10:00 

horas (MT).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-44.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010132-44.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VITOR PRUDENCIO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos EM CORREIÇÃO. 1. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

tutela de urgência proposta por VITOR PRUDENCIO PEREIRA contra 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. 2. Por conseguinte, estando presentes os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o 

rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Da tutela de Urgência 3. Pleiteia o 

reclamante tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 e 

seguintes do CPC/2015. 4. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito, bem 

como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, explico: 5. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, 

para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e 

a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco 

ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 6. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 7. 

“In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte reclamante 

está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer as dívidas junto à reclamada, que ensejaram a negativação 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovou a 

existência das referidas restrições, consoante extrato do SPC 

colacionado aos autos no ID nº 7197536. 8. Como visto, encontrando-se 

patente o fumus boni iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o 

julgador verificar se o pressuposto comum básico soma-se com a 

situação excepcional: haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 9. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, porquanto a 

permanecer a situação como se encontra, a restrição ao crédito ao 

reclamante prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia a dia 

negocial, ante a falta de crédito perante o mercado e agentes financeiros. 

10. Outrossim, também não vislumbro na antecipação deste provimento 

jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do 

art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 11. Assim entendendo, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência antecipada feito pelo(a) Reclamante e 

DETERMINO à parte reclamada que proceda à imediata exclusão do nome 

da parte autora, VITOR PRUDENCIO PEREIRA, de qualquer cadastro de 

inadimplentes, referente aos contratos de n° 2136995778 e 0203272448, 

junto ao SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 12. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 13. PROCEDA-SE à citação 

pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 14. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 15. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 16. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131165 Nr: 7213-60.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GUSTAVO SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE o autor para que recolha as custas remanescentes referente à 

taxa judiciária, tendo em vista a diferença do valor pago e o valor simulado 

da emissão de guias online, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da ação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127205 Nr: 4853-55.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, entendo que, ausentes os requisitos necessários, os fatos 

merecem maior instrução, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 
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antecipação da tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 

355 e 183, do CPC), constando do mandado as advertências de que não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do 

CPC). Havendo na contestação alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para 

deliberação. Tramita-se a ação com prioridade (art. 1.048, inc. I, do 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 13 de 

março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132860 Nr: 190-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO emenda a inicial, no que concerne ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, fls. 82/84.

CITE-SE a Autarquia requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), constando do 

mandado as advertências de que não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).

 Havendo na contestação alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte autora 

para replicar em 15 (quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44896 Nr: 1112-51.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94596 Nr: 4163-31.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122101 Nr: 2100-28.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JULIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37309 Nr: 3748-58.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIEPPO E BORGES TIEPPO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE BENS BORTOLOTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a não citação do requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130777 Nr: 6991-92.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON MARCELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas, porém, mantenho suspensa em 

virtude da gratuidade da justiça, que defiro neste momento.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 15 de 

março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103378 Nr: 3691-93.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 911-25.2011.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SENHORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99123 Nr: 844-94.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIANO MARCOLINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARINE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 46, INTIME-SE a parte requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99123 Nr: 844-94.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIANO MARCOLINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARINE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas intentada por Clesiano 

Marcolino de Souza em face de Maria Karine Oliveira Rodrigues.

 Intimado o autor pessoalmente para dar andamento no presente feito, este 

manteve-se inerte (p. 57/58).

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que o requerente foi devidamente 

intimado, pessoalmente, deixando o prazo para dar prosseguimento ao 

feito transcorrer sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por Clesiano Marcolino de Souza em face 

de Maria Karine Oliveira Rodrigues.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128460 Nr: 5627-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95491 Nr: 4846-68.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SANTOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MARIA DOS SANTOS CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

proposta por PEDRO SANTOS DE BARROS em face de ANDREIA MARIA 

DOS SANTOS CASSIANO.

 Intimado o exequente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo 

manteve-se inerte fls. 46.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por PEDRO SANTOS DE BARROS em face 

de ANDREIA MARIA DOS SANTOS CASSIANO.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107598 Nr: 302-66.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUCIO AUGUSTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio intentada por PETRUCIO AUGUSTO DOS 

SANTOS em face de EDILEUSA MARIA DOS SANTOS.

À exordial de fls. 05/06, coligiram-se os documentos de fls. 07/10.

 Não há bens a partilhar. Os filhos são maiores de idade.

 A requerida foi citada por edital, tendo sido nomeada advogada para 

promover seus interesses fl. 18.

 Contestação por negativa geral juntada à p. 19/21.

 O Ministério Público manifestou favorável ao pedido inicial.
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Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de fls. 05/06, no 

que refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

 Ante o exposto, e de consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, a presente ação movida por PETRUCIO AUGUSTO DOS 

SANTOS em face de EDILEUSA MARIA DOS SANTOS, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o faço para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

 EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada nomeada Dra. 

SANDRA JANE SCOTTI, OAB/MT 15.152, nos termos da nomeação de fl. 

18.

 CIÊNCIA à Defensoria Pública.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129899 Nr: 6473-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130630 Nr: 6899-17.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS, RUAN CARLOS 

ZACARIAS DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADYLAW GRYKO JR, ELVIO JOSE 

TEIXEIRA PINOTTI, HOSPITAL MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES E 

FUNCIONÁRIOS, HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE CUIABA, MUNICIPIO 

DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO - OAB:14.801-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a antecipação da tutela de urgência 

pleiteada. Quanto ao pedido de exibição de documentos, o direito de 

acesso às informações contidas no prontuário médico deve ser extensivo 

aos familiares do falecido, sobretudo, quando comprovada a justa causa 

para o fornecimento. No caso vertente, ao autores requerem a juntada dos 

documentos a fim de instrução suas pretensões e demonstrar seus 

direitos. Nestes termos, CONCEDO A LIMINAR de exibição de documentos, 

determinando que se intime o Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá para que apresente cópia do Exame de Tomografia, Raio X e 

prontuários médicos em nome da vítima Josefa da Silva Irmã, assim como, 

ao Hospital de Barra do Bugres “Roosevelt F. Lira”, para que apresente 

cópias de exames e prontuários médicos em nome da mesma vítima, sob 

as cominações do artigo 400 do CPC, sem prejuízo de imposição de multa 

e busca e apreensão...

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83879 Nr: 5121-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES CASTANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20210 Nr: 884-52.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVANIR CIRILO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111192 Nr: 2414-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104859 Nr: 4701-75.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRE BUSINARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1804 Nr: 139-53.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA C PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88362 Nr: 4118-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA COELHO BRITO, EUILES 

MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o petitório de fls. 68, em que a parte exequente solicita 

informações via RENAJUD, acerca de eventuais veículos em nome do(s) 

executado(s), contudo, para segurança das informações, decreto, desde 

já, o sigilo nos presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos 

autos somente as partes exequente e executada, bem como seus 

patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95538 Nr: 4884-80.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), deste modo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte 

aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), bem como para que 

manifeste-se no que entender de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 21/24.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2260-53.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AUTO POSTO LTDA, JULIO CESAR 
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FLORINDO, TEREZINHA LAUDEMIA FLORINDO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.Custas e 

honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo de fls. 

57/60.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31757 Nr: 5191-15.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELCI DE AZEVEDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), deste modo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte 

aos autos o número de CPF/CNPJ do(s) executado(s), bem como para que 

manifeste-se no que entender de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 21/24.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro o petitório de fls. 78/79, em que a parte exequente solicita 

informações acerca dos bens da executada, contudo, para segurança 

das informações, decreto, desde já, o sigilo nos presentes, sendo 

autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente as partes 

exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Expeça-se ofício eletrônico à Delegacia da Receita Federal, via Sistema 

INFOJUD, solicitando cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

apresentada pelo(a) executado(a).

3. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a pesquisa online, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

6. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1711 Nr: 302-96.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 73, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134756 Nr: 1410-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODIRLEI DIAS RAMOS DA COSTA, GDSC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENICE GALHOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

acostou à inicial termo de guarda referente a somente uma das crianças 

(fl. 10), deixando de comprovar o encargo concernente a infante Gabrielly 

da Silva Costa. Ademais, anote-se que não consta Comprovante de 

Residência apto a corroborar o endereço indicado na exordial.

 2. Desse modo, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportando aos autos documento comprobatório 

de guarda da menor Gabrielly da Silva Costa, bem como apresentando 

Comprovante de Residência, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado e, presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada.

4. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

5. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

 6. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

7. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

8. Notifique-se o representante do Parquet, para querendo, compareça a 

audiência supramencionada.

9. Ademais, determino a realização de estudo psicossocial in loco, sem 

aviso prévio, a ser realizado no ambiente familiar onde as crianças estão 

inseridas, devendo o laudo ser juntado aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

10. Com a juntada dos laudos de estudo psicossocial, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 11. Expeça-se o necessário.

 12. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 5293-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES MARIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte requerida fora 

devidamente citada conforme certidão de Oficial de Justiça às fls. 67, 

deste modo, ante incongruência dos pedidos de fls. 71, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no que 

entender de direito, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43314 Nr: 3406-13.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS APOLINÁRIO CALADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte requerida fora 

devidamente citada conforme certidão de Oficial de Justiça às fls. 67, 

deste modo, ante incongruência dos pedidos de fls. 71, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no que 

entender de direito, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45188 Nr: 1405-21.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:SIAPE 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 23, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38754 Nr: 951-75.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- 

DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE ENCANTADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 29, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45144 Nr: 1362-84.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO 

COMUNITÁRIA METROPOLITANA FM DE BARRA DO BUGRES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 26/30, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 3082 Nr: 2-67.1980.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEGUNDO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO - OAB:3.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha atualizada do débito.

2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 115/116.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49349 Nr: 910-40.2011.811.0008

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORSSATTI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINOZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Considerando que o CNPJ indicado encontra-se inválido, conforme 

espelho de tentativa de realização de sistema juntado aos autos, intime-se 

a parte interessada para que no prazo de 15 (quinze) dias indique CNPJ 

da empresa executada devidamente regular, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134590 Nr: 1311-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA AUXILIADORA FREITAS 

NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Destarte, entendo que não é caso de deferimento da medida pleiteada, 

uma vez que no presente caso é necessário haver a triangularização 

processual, pois, por se tratar de procedimento especial, o devedor 

possui prazo legal para realizar o pagamento da dívida, não havendo que 

se falar em adimplemento forçado neste momento processual. Ademais, 

anote-se que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, sobretudo no que se 

refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que as 

alegações constantes na exordial não foram corroboradas por 

documentos que apontem neste sentido.4. Dito isto, indefiro a antecipação 

de tutela pretendida.5. De outro norte, observa-se que o pedido se 

encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia 

de título executivo. 6. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, 

na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. 7. Cite(m)-se, para 

cumprir(em) a obrigação referida na petição inicial ou oferecer(em) 

Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos 

do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e 

de conversão automática do procedimento em e executivo, lastreado em 

título judicial. 8. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficará(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) dispensado(a)(s) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º do CPC) e fixados os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (art. 701, “caput”). 9. Advirta(m)-se o(a)(s) 

Réu(é)(s) que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 916). 10. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de 

que quaisquer manifestações nos autos dever(á)(ão) ser apresentadas 

por patrono regularmente constituído nos autos.11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5013 Nr: 1285-61.1999.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos;

1. Considerando que o CNPJ indicado encontra-se inválido, conforme 

espelho de tentativa de realização de sistema juntado aos autos, intime-se 

a parte interessada para que no prazo de 15 (quinze) dias indique CNPJ 

da empresa executada devidamente regular, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

2. Após manifestação do requerente, tornem-me os autos conclusos.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47201 Nr: 3367-79.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 20. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de 

cobrança, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.248,75, 

a ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso (06/10/2010) 

conforme Sumula 43 do STJ, e acrescida de juros moratórios de 1% a 

contar da citação (06/01/2012) conforme art. 405 do CC e Sumula 426 do 

STJ. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.21. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §2°, Código de 

Processo Civil, diante do zelo profissional, natureza e importância da 

causa.22. Decorrido o prazo recursal, não havendo pedido de 

cumprimento do julgado pelo vencedor, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48305 Nr: 4335-12.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 27, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 
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de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122733 Nr: 2454-53.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandre dos Santos, Alessia dos Santos, Adegmar 

Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, levando-se em conta que a(o,s) Requerente(s) é(são) 

filho(s) do(a) falecido(a), determino a expedição de Alvará Judicial em 

favor do(s) patrono(s) da parte autora, Maurício Montagner, de 

levantamento da importância depositada no Banco Caixa Econômica 

Federal, em nome do de cujus, anotando-se que em havendo herdeiro(s) 

menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua formação social, 

educação, saúde, profissionalização, habitação e sustento. Expeça-se 

ofício ao Banco Caixa Econômica Federal para que informe os valores 

atualizados vinculados à conta de titularidade do de cujus. Com a 

informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor da 

requerente, de acordo com os dados fornecidos.Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, do teor desta sentença, informando-a ainda acerca do 

levantamento de valores a ser realizado pelo causídico, por ocasião do 

levantamento.Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, 

arquive-se os autos.Sem custas.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90430 Nr: 751-92.2014.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 81, visto que a consulta pleiteada já fora realizada.

No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 629-16.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:MT/12.770, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:MT-15.598, LUCAS BERNARDINO - OAB:MT/12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:MG - 84400, DANIELLE MENDONÇA 

DE CARVALHO - OAB:OAB/RJ 176.724, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:MG 

63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:DF/25136, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 36. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência extingo o presente feito com 

resolução de mérito.37. Defiro o levantamento de eventuais quantias 

depositadas em juízo pelo banco credor a serem imputadas no saldo 

devedor da parte autora.38. Revogo a gratuidade da justiça ante a não 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor, e o condeno ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa.39. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113793 Nr: 3967-90.2016.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BACONEPA ZOIZOQUIALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a correção do nome da genitora da 

requerente, devendo este constar na respectiva Certidão de Nascimento 

como JANDIRA ZOIZO PARECIS.13. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de retificação determinando ao competente Cartório de Registro 

Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a correção acima 

referida, devendo o novo documento ser encaminhado a esta Comarca, 

fazendo a ressalva de que o feito tramita sob o pálido da gratuidade da 

justiça.14. Sem custas.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134199 Nr: 1056-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Abril de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 14952 Nr: 534-98.2004.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LEANDRO CORREIA 

FILHO - OAB:MT/2896

 29. Isto Posto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 30. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 31. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 4576-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO APARECIDO SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Abril de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131619 Nr: 7457-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDC, JOSEFA LEDJA DAYANE ARESTIDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Manoel Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Abril de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 6419-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ALMEIDA - OAB:9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Autos: 6419-39.2017.811.0008 - Código: 129780.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DETERMINA-SE QUE O PRESENTE FEITO TENHA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA EIS QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL EM QUE SE IMPUTA A 

PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO, DEVENDO-SE SER 

PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO COM TARJA DIFERENCIADA (ART. 

349-A, CPP) .

I – Não havendo o réu CLAUDINEI ALVES alegado preliminar, e inocorrente 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 

2018 às 16:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 11/outubro/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 110496 Nr: 2025-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574

 I - Cobre-se a devolução das precatórias de fls. 64 e 66 devidamente 

cumpridas. II - Após, intimem-se as partes para apresentação de 

memoriais no prazo sucessivo de cinco dias. Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 127381 Nr: 4941-93.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDS, PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 .Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA.Considerando a existência de ação penal 

(5436-40.2017.811.0008 – código: 128142) que versa sobre os fatos 

expostos neste incidente, traslade-se cópias necessárias e arquivem-se 

os autos.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96140 Nr: 5308-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554

 Autos: 5308-25.2014.811.0008 - Código: 96140.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Em continuidade da audiência realizada às fls. 69/73, designa-se o dia 27 

de março de 2018, às 13h15, para interrogatório do acusado José Valero 

da Silva .

Ciência ao MPE e a Defesa.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 15 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 6734-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 REVOGA-SE A PRISÃO do acusado ELIEL DA SILVA ALMEIDA e 

RECOLHA-SE o mandado.Por fim, cite-se o acusado nos termos da 

decisão de fls. 90/91 e intime o advogado constituído a apresentar 

resposta à acusação no prazo de dez dias.Ciência às partes.SERVE 

CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do Bugres-MT, 15 de março 

de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:MT/ 2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:MT/ 2671

 Autos: 1953-70.2015.811.0008 - Código: 100505

DESPACHO

I. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de cinco 

dias, cumprir a fase do art. 422 do CPP.

II. Após, no prazo acima descrito, intime-se a defesa.

III. Em seguida, retornem os autos conclusos.

Barra do Bugres/MT, 15 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 1240-03.2012.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMANAS PALMEIRAS DE BARROS, SAMOEL 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FELÍCIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELÍCIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Autos: 1240-03.2012.811.0008 – Código: 55041.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante do trânsito em julgado do v. Acórdão determina-se as seguintes 

providências:

I. Extraia-se a guia de execução definitiva;

II. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

III. Comuniquem-se ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

IV. Oficiem-se ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

V. Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

VI. Após, arquivem-se estes autos.

CUMPRA-SE SERVINDO ESTA COMO MANDADO/NOTIFICAÇÃO E OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 15 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000148-31.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALFREDO PEDERIVA (EXEQUENTE)

C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CLEITON DOS SANTOS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000148-31.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: C V MATERIAIS E 

CONSTRUCOES LTDA - EPP, VICTOR ALFREDO PEDERIVA EXECUTADO: 

NILSON CLEITON DOS SANTOS SANTANA Vistos etc. Intime-se a 

exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção, sobre penhora online parcial (Id.12264741). Intime-se ainda, o 

EXECUTADO para que se manifeste sobre a penhora realizada (art. 854, §

§ 2º e 3º, I, II, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 16 de março de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500036-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 12231598. “...REJEITO a exceção de 

pré-executividade por não vislumbrar qualquer ato de nulidade ocorrido no 

processo. Prossiga-se a execução em todos seus termos. 

Intimem-se........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82852 Nr: 2439-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON FERNANDO DA SILVA 

TEIXEIRA, Cpf: 34811426843, Rg: 408277312, Filiação: Rita de Cassia da 

Silva Oliveira, data de nascimento: 29/08/1987, brasileiro(a), natural de 

São Paulo-SP, casado(a), agronomo, Telefone 65 99900 9372. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.1. ACOLHO e adoto como ratio 

decidendi os fundamentos lançados na manifestação do pelo Ministério 

Público Estadual.2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, 

expedindo-se o necessário.3. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.
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Campo Novo do Parecis, 15 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 60-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COM. INDÚSTRIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATEUS DO NSCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRES LINCON MATEUS 

BORGES - OAB:89.504/MG

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para que recolha as custas no valor de R$ 13.663,10. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 302-47.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LENDOMAR AZEVEDO DO 

NASCIMENTO, ANTONIO LENDOMAR A. NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de f. 36, uma vez que a citação por edital é medida 

excepcional, de modo que não constam nos autos quaisquer documentos 

indicativos de que a parte autora promoveu as diligências necessárias 

para a localização do endereço da parte ré.

Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte nos autos o atual endereço do executado, de modo que, em 

caso negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92253 Nr: 3136-76.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91672 Nr: 2792-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLLF, MDDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº91672

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls.22 e adoto como 

ratio decidendi os fundamentos lançados pela Ilustre representante do 

MPE.

2. INTIME-SE a equipe multidisciplinar do Juízo para elaboração do estudo e 

juntada do laudo em 30 (trinta) dias.

3. Após, manifeste-se o IRMP.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94601 Nr: 4534-58.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMM, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94601

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE a equipe multidisciplinar para elaboração de estudo 

psicossocial na residência dos autores, juntando o laudo no presente feito 

no prazo de 30 (trinta) dias.

2. APÓS, vistas ao MP.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 1714-08.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBF, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº63693

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

2. Diante da tentativa de citação inexitosa do requerido (fl.22), 

determinou-se a expedição de edital (fls.24/25).

3. Nomeado curador, a contestação por negativa geral foi apresentada às 

fls.35/38, sustentando a nulidade da citação por edital.

4. Instado a manifestar, o(a) IRMP opinou pelo reconhecimento da nulidade 

da citação editalícia.

5. Os autos vieram conclusos.

6. Fundamento e decido.

7. Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, a citação do 

requerido por edital configura-se equivocada.

8. Conforme consta nos autos, a única tentativa de citação da parte 

contrária ocorreu às f.22 via oficial de justiça, havendo informação de que 

o mesmo teria se mudado para o Estado do Pará.

9. Anoto que o requerente não comprovou nos autos qualquer tentativa de 

localização do requerido para que seja estabelecida a angularização 

processual.

10. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser 

adotada somente quando esgotadas todas as tentativas de citação 

pessoal da parte ré, ou seja, devem ser exauridos os meios 

administrativos de localização da parte.

11. Ademais, cabe ao autor envidar esforços a fim de aperfeiçoar o ato 

citatório, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação por edital 

de f.22 é medida que se impõe.

12. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de f.22 e 

os atos dela decorrentes.

13. Em consequência, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido a fim de que 

seja promovida a efetiva citação ou comprove, mediante apresentação de 

documentos, a impossibilidade de localização de endereço atualizado, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

14. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 
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para o cumprimento da citação.

 15. Após, manifeste-se o exequente.

16. Em seguida, vistas ao MP e façam os autos conclusos.

17. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29248 Nr: 2658-83.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ, MARCIO JOSE DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29248

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.30, uma vez que não 

foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de Março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 1162-48.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX HENRIQUE DE OLIVEIRA ME, FÉLIX 

HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34387

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Intime-se.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de Março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 3823-53.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIESE COM. DE PEÇAS E SERV. MECÂNICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059-MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 93387

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 2. Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do §1º do CPC.

3. No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC).

4. Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

5. Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91014 Nr: 2431-78.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, STDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº91014

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. MANIFESEM-SE as partes acerca do laudo de fls.39/40 em 05 dias.

2. Após, VISTAS ao MP.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61685 Nr: 2692-19.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, RODRIGO 

IAFELICE DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS RAMOS, LUIZ GUSTAVO 

FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, ROLANDO MARTINS, CARLOS ALBERTO 

WANZUIT, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, TRYGVE GABRIEL 

LANGFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61685

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Deixo de deferir o item 1 de fls.35/37, uma vez que não foram esgotadas 

as tentativas de localização das partes executadas.

Acolho o pedido do item 2 do pedido de retro.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de Março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71059 Nr: 4036-64.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM ARMANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71059

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o requerimento de fl. 12, cite-se o executado por carta de citação 
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no endereço informado.

 2. Após, sendo exitosa ou não a citação, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 128-96.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGM, VDGM, SADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº66021

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução de Alimentos, onde o(a) credor(a) postula a 

penhora on-line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte devedora, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

2. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 3. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

4. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 5. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 6. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

8. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

9. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77084 Nr: 3425-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA RIZZON SOUZA ME, MANUELA 

RIZZON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 77084

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.33/35, uma vez que 

não foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

2. Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68756 Nr: 2412-77.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº68756

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes, sob pena de 

destituição do encargo.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86510 Nr: 4832-84.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RAKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº86510

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cite-se o executado na forma do art.536 do CPC a fim de que promova o 

integral cumprimento da sentença de fls.14/17 no prazo improrrogável de 

30 (trinta) dias sob pena de incidência da multa já arbitrada.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96223 Nr: 209-06.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº91672

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls.22 e adoto como 

ratio decidendi os fundamentos lançados pela Ilustre representante do 

MPE.

2. INTIME-SE a equipe multidisciplinar do Juízo para elaboração do estudo e 

juntada do laudo em 30 (trinta) dias.

3. Após, manifeste-se o IRMP.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 1320-06.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DOS SANTOS, MARINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34531

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.38/39, uma vez que 

não foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de Março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62961 Nr: 953-74.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKI KATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62961

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.23/25, uma vez que 

não foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

2. Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88117 Nr: 713-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 88117

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Guarda.

2. Consta no estudo psicossocial de fls.42/43 que o menor em questão 

encontra-se residindo com sua genitora, ora autora, nesta Comarca.

3. Depreende-se do relatório ainda, que a criança encontra-se adaptada 

com a rotina do lar materno, bem como lhe são oferecidas as condições 

necessárias ao desenvolvimento saudável.

4. Instado a manifestar, o IRMP opinou pela concessão da guarda à autora.

5. Os autos vieram conclusos.

6. Fundamento e decido.

7. Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao 

filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura 

familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 

crescimento equilibrado.

8. Assim, considerando que a criança encontra-se adaptada ao lar 

materno, além de ter suas necessidades e direitos básicos atendidos, bem 

como não havendo resistência do requerido quanto a concessão da 

guarda à genitora e ausente qualquer fato que desabone sua conduta, 

DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA do menor GEOVANNE BRAIAN SITTA à 

genitora.

9. Expeça-se o termo de guarda.

Considerando a manifestação de fl.17, NOMEIO como Defensor Dativo da 

parte requerida o(a) advogado(a) militante nesta comarca a Dra. Clair Dirlei 

Scheuermann, devendo ser intimada para apresentação de resposta no 

prazo legal.

10. Oportunamente, designo a audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 20 de junho de 2017, às 15h30min.

11. Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC.

12. Ciência ao MP.

13. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 2748-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASÍLQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº91564

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

2. Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fls.45/46, bem como 

da efetivação da medida.

3. Certifique-se ainda acerca do decurso de prazo para interposição de 

recurso para fins de estabilização da decisão.

4. Após, remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação 

de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

5. Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, 

do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

6. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

7. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96124 Nr: 139-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 
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decisão de fls.101/102 em todos os seus termos.11.Considerando que 

não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil.12.Intimem-se.13.P.I.C.14.Em seguida, manifeste-se o autor acerca da 

contestação juntada aos autos.15.Após, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.16.Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos.17.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.PEDRO 

DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95234 Nr: 4876-69.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO, MSDO, MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95234

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos.

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

3. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

presente exordial.

4. Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

5. Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

6. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

7. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

8. Notifique-se o IRMP.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74369 Nr: 1737-80.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante disso requer o acolhimento da presente exceção de 

pré-executividade para declarar nulo o título executivo extrajudicial e, 

consequentemente, extinguir a ação executiva.Acontece que analisando 

os autos, verifico que a exposição fática do autor acerca da capitalização 

mensal de juros ocorre de forma genérica, não sendo comprovada nos 

autos qual(is) a(s) cláusula(s) do contrato que demonstra(m) que sua 

incidência é abusiva, ou até mesmo qual cláusula foi violada para a 

ocorrência da aplicação dos juros no patamar por ele tido como 

abusivo.Como dito anteriormente, só é cabível exceção de 

pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um 

de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa 

ser tomada sem necessidade de dilação probatória.Com tais 

considerações, denoto que o excipiente não cumpriu com seu ônus de 

comprovar de forma irrefutável os fatos alegados acerca da aplicação 

dos juros abusivos ou até mesmo quais as cláusulas contratuais foram 

descumpridas. Assim, considerando que tal contexto fático depende de 

dilação probatória, não há o que se falar em procedência da exceção de 

pré-executividade no que tange o da aplicação/reconhecimento de juros 

abusivos neste feito.Ante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a 

exceção de pré-executividade oposta e, via de consequência, conforme 

acima mencionado, face o acolhimento a preliminar de ausência de 

exigibilidade do presente título, intime-se a parte exequente para que no 

prazo impostergável de cinco dias junte aos autos a original do contrato 

em questão, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do 

CPC.Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos para 

análise do pleito de f. 44-45.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 13 de março de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 3159-08.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2006/340 (Código 22898)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Dalsolio Industria Derivado Cana Açúcar Ltda.

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração em face da sentença de f. 140-141 

que condenou o banco embargante em custas.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o termo de acordo 

formulado pelas partes, mormente a cláusula 06, observo que as custas 

ficarão ao encargo da parte executada.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, e, via de consequência, retifico parcialmente a sentença 

prolatada a fim de determinar que as custas do processo fiquem sob a 

responsabilidade dos executados/embargados.

No mais, mantenho a sentença em seus respectivos termos.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65716 Nr: 3739-91.2013.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE M.RENSI - OAB:9.311 MT, 

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT
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 Autos n°: 3739-91.2013.811.0050 (Código 65716)

Autor: Reinaldo Solis

Requerido: Maiza Regiane Pereira Lemes

Vistos.

Trata-se de ação de alimento ajuizada por Reinaldo Solis em face de Maiza 

Regiane Pereira Lemes, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às f. 119-120 entabularam acordo em relação à aguarda e alimentos de 

seus filhos, os infantes Brenno Solis Lemes e Jhonatan Solis Lemes, 

estabelecendo que este residirá com sua genitora ao passo que aquele 

com seu genitor.

O Ministério Público opinou parecer favorável a homologação do acordo às 

f. 122.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 119-120).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no pleito de f. 119-120, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, e art. 924, II, ambos do CPC.

 Proceda-se às baixas de eventuais restrições judiciais provenientes 

desta ação.

Custas judiciais conforme acordado.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87109 Nr: 232-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MIGUEL NICOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Autos nº 232-83.2017.811.0050 (Código 87109)

Requerente: Jorge Miguel Nicoletti

Requerido: Aymoré C´redito, Financiamento e Investimento S/A

Vistos.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição 

do indébito c/c cancelamento de protesto com pedido de tutela antecipada 

de urgência, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Às f. 155-164 as parte realizaram acordo com o consequente pagamento 

integral da dívida pela parte requerida.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 155-164, a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Concomitantemente, proceda-se a exclusão de eventuais restrições 

realizadas nestes autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88644 Nr: 1016-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSON LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8.066/MT

 (...)DECIDODe início, homologo o cálculo de f. 256.Prosseguindo, para a 

concessão do livramento condicional é necessário que tenha cumprido 1/3 

da pena, conforme dispõe o artigo 83, I, do Código Penal.(...).Assim, 

verifica-se que o reeducando cumpriu o disposto no artigo 83, I, do Código 

Penal, necessário à concessão do livramento condicional.Pelo exposto, e 

com fundamento no art. 83, I do Código Penal, c/c com o art. 131 da Lei de 

Execução Penal, concedo ao Wederson Lima da Silva, o livramento 

condicional.Imponho ao beneficiado as condições previstas no art. 132, §

§1º e 2º da Lei de Execução Penal, devendo comparecer trimestralmente 

ao Juízo para provar residência fixa e ocupação licita; não se ausentar 

desta Comarca, sem prévia autorização; recolher-se à habitação até as 21 

horas, salvo se exercer trabalho lícito no período noturno; não frequentar 

bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, pena 

de revogação do beneficio; não portar armas ou instrumentos que possam 

servir como arma; não mudar de residência sem prévio aviso ao Juízo, 

que, se deferido, deverão ser observadas as cautelas presentes no art. 

133 da LEP.Serve a presente como carta de livramento, assim, realize-se 

a cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execução Penal, com a entrega 

da caderneta da liberada.P.R.I. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92892 Nr: 3509-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID BECHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil.P. I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.Campo Novo do Parecis/MT, 15 

de março de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3733-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 3084-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Vistos.

Antes de analisar a petição de f. 1056-1091, relevante salientar que se 

trata de pedido de restituição de bem apreendido juntado na ação penal. 

Entretanto, observo que o direito discutido depende de análise mais 

acurada, podendo, assim, tumultuar a ação penal que já se encontra em 

fase de instrução.

Desta forma, a fim de evitar confusão processual e tumultar o 

procedimento da ação penal, determino que seja desentranhada a petição 

de f. 1056-1091, devendo ser instaurado incidente de restituição de bem 

apreendido e, em seguida, abra-se de imediato, vistas ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, conclusos para decisão.

Outrossim, observo que a presente ação penal proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de Francismara Alves de Souza e Nivaldo 

Francisco Rodrigues, todos devidamente qualificados nos autos, já possui 

defesa preliminar dos denunciados, f. 1024-1039 e 1047-1051.

 Portanto, compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 05 de junho de 2018, às 14 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35520 Nr: 2309-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTOPEÇAS E VEÍCULOS LTDA, 

GEOMAR OLÍVO PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79026 Nr: 262-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO RIBEIRO, 

CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - 4ª CIRETRAN - AGÊNCIA DE 

CÁCERES/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado e, via de consequência, com fulcro no art. 347 e ss do CPC, 

intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

sob pena de julgamento do feito nas condições em que se encontram os 

autos.Certifique o decurso do prazo e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 15 de março de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94287 Nr: 4352-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 (...)DECIDO.Pois bem. Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso às f. 40-55, proceda-se a 

substituição da Guia de Execução Penal Provisória de f. 03 pela Guia 

Definitiva.Sem prejuízo, observo que fora fixado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso o regime semiaberto para inicio de 

cumprimento da pena. Assim, deve o recuperando cumprir as condições 

que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO DE REGIME.Considerando o que o 

regime semiaberto nesta comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as 

condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime:I - 

Comparecer em audiência admonitória que designo para o dia 20/03/2018, 

às 13h45min, munido de comprovante de residência, sob pena de 

expedição de mandado de prisão em seu desfavor;II - Permanecer em sua 

residência, localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e 

sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de 

folga;III - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;IV - 

Não se ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização 

judicial;V - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 

10 de cada mês;VI - Não portar quaisquer tipos de armas;VII - Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, 

boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;VIII - Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e 

nem consumir ou usar drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como 

alvará de soltura e mandado de intimação para o custodiado Danilo Santos 

Ramos, que se encontra custodiado na Cadeia Pública local.Intime-se a 

recuperando e seu defensor.Serve a presente como alvará de 

soltura/mandado de intimação .Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89485 Nr: 1496-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) para reconhecer competente a Justiça Laboral para a ação de 

cobrança de contribuição sindical movida contra o Poder Público, nada 

relevando a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública 

e os seus servidores. Os embargos de declaração restringem-se as 

hipóteses de cabimento previstas no art. 535, do CPC, de maneira que não 

cabe pronunciamento sobre o que não é o direito, apenas porque a 

solução dada à lide contrariou os argumentos defendidos pelo 

embargante. (ED 119946/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SOLUÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTADA NA 

MATRIZ JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

- ABSORÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS - SEGUNDOS 

EMBARGOS - INSISTÊNCIA NO SUPOSITIVO DE OMISSÃO QUANTO A 

EXPRESSÃO “EMPREGADORES” NO ART. 114, III DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL NA DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA - EMBARGOS 

ACOLHIDOS PARA FINS DE SE PRESTAREM ESCLARECIMENTOS, SEM 

EFEITO MODIFICATIVO. O significado da expressão “empregadores” 

jungido ao léxico da Justiça do Trabalho, não releva na interpretação 

lógica do art. 114, III da Constituição Federal para englobar as ações 

relacionadas à cobrança de contribuição sindical de servidores públicos. 

(ED 135614/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no 

DJE 22/03/2016)”Com tais considerações, e, comungando com o parecer 

ministerial, reconheço a incompetência da Justiça Comum Estadual e, via 

de consequência, determino a remessa do presente feito à Justiça do 

Trabalho de Campo Novo do Parecis. Proceda-se as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de março de 2018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92042 Nr: 3001-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA PEREIRA, RENATO 

MEDEIROS SOARES, EDEMILSON BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.1. DAS PRELIMINARES (...) 

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade requerida pelos réus.2. DO 

MÉRITO(...).Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do 

contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que os 

acusados Renato Medeiros Soares e Edemilson Bispo da Silva praticaram 

a conduta descrita na denúncia, subsumida no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou 

de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.2.1.3. DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS (...) )Nesse 

quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70444 Nr: 3562-93.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA ROLEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e, via de consequência, extingo 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e despesas processuais pela parte autora.Fixo 

honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observando 

os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço e, ainda, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

devidas baixas.Publique-se, registre-se, intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis, 14 de março de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 5 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-97.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 
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que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 5 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 5 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZEMI PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

EDILSON ALVES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 5 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-04.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000553-04.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez() dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-86.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000554-86.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez() dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000008-94.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez() dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 
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2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000030-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez() dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000031-40.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez() dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000033-10.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZILAINE ISHIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000256-94.2017.8.11.0050 Nome: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI 

Endereço: Avenida PORTO VELHO, 1529, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: SUZILAINE ISHIDA DA SILVA Endereço: 

ESTANCIA PARAISO, OURO VERDE, JANIÓPOLIS - PR - CEP: 87380-000 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 15 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000248-20.2017.8.11.0050 Nome: SEBASTIAO DAMIAO DA SILVA 

Endereço: Tv. Santa Rita, 61-NW, Bôa Esperança, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14.171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-93.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCATIA SQUIVEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000075-93.2017.8.11.0050 Nome: NEOCATIA SQUIVEL Endereço: RUA 

POJETADA, 58 NW, QUADRA 320C LOTE 08, RESIDENCIAL, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: J. M. PEREIRA & CIA 

LTDA - ME Endereço: SEBASTIÃO BARRETO, 157W, CENTRO, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 15 de Março de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000013-19.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

03/05/2018 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 
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pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 16 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CARVALHO DE LIMA PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000502-90.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 03/05/2018 14:00 horas, para realização de conciliação, 

advertindo a devedora que na audiência aprazada, poderá oferecer 

embargos, por escrito ou verbalmente Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 16 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000009-79.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

03/05/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 16 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 1755-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135119 Nr: 8393-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8393-79.2017.811.0051 - 135119 (...) Assim, CITE-SE o 

Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 

do valor atribuído à causa, caso em que ficará isento do pagamento das 

custas processuais. O Requerido poderá, ainda, reconhecer o crédito e 

requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

do NCPC). Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou 

seu montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o Requerido poderá 

opor embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 

702 e § 4º do NCPC). Não cumprido o mandado monitório, nem opostos 

embargos, será constituído de pleno direito o título executivo judicial, na 

forma do art. 701, § 2º, do NCPC. Por outro lado, apesar do recebimento 

da ação, impõe-se a verificação acerca da eventual suspensão 

determinada em recuperação judicial, acaso tenha sido deferido o pedido 

de processamento. Assim, sem prejuízo das medidas já determinadas, 

OFICIE-SE à 2ª Vara Judicial desta Comarca, solicitando informações 

acerca de eventual deferimento do pedido de recuperação judicial feito por 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda., bem como sobre a suposta 

inclusão do crédito exigido nestes autos na dita ação. Com a resposta, 

INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a pertinência da 

suspensão do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de março de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128163 Nr: 4822-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Carlos dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 316-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785, Mariana Caetano Bernardi - OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, em razão de 

que o endereço localizado nas pesquisas realizadas é o mesmo que já 

constava nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 97438 Nr: 3202-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17915 Nr: 654-07.2007.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edielson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeiram o que entenderem de direito, quanto ao 

Laudo perícial documentoscópico de fls. 106/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1359-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI - Financeira Americanas Itaú S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARATE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018, 

às 15:00 horas, conforme artigo 334, § 3º, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 1415-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Hosana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARATE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2018, 

às 15:45 horas, conforme artigo 334, § 3º, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142346 Nr: 1441-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Paetzold Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geloci Roque Geleski ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018, 

às 15:30 horas (artigo 334, § 3º, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139388 Nr: 10623-94.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silosmil - Silos e Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH - OAB:21012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARATE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018, 

às 13:45 horas, conforme artigo 334, § 3º, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142885 Nr: 1675-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Biavatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Terezinha Bee da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135119 Nr: 8393-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143291 Nr: 1891-90.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Nogueira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143027 Nr: 1756-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C Ferreira da Silva ME, Luiz Carlos Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132831 Nr: 7331-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98501 Nr: 3584-17.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARATE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2018, 

às 14:45 horas, conforme artigo 334, § 3º, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140305 Nr: 513-02.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carlos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARATE AUTORA, por meio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2018, 

às 15:15 horas, conforme artigo 334, § 3º, CPC/2015.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143295 Nr: 1894-45.2018.811.0051

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138081 Nr: 9847-94.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leida Ferreira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 23/03/2018 às 

08h10min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116998 Nr: 5842-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcina Lima do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - 

OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 100134 Nr: 4079-61.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicilde Puhl Rizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Processo nº 4079-61.2015.811.0051 – Código 100134.

Ação de Cobrança.

Vistos etc.

Diante do teor da petição de Ref. 44, INTIMEM-SE pessoalmente a 

requerente, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra os comandos 

da decisão de Ref. 39, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 14 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 1087-30.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Sérgio Pollis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82744 Nr: 2392-83.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo de Queiroz Ferreira, Antonia Olívia de 

Souza Ferreira, Lenotur Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LENILDO DE QUEIROZ FERREIRA, Cpf: 

31785034120, Rg: 0447746-4, Filiação: Valci Ferreira e Eva de Queiroz 

Ferreira, data de nascimento: 09/12/1964, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), motorista, atualmente em local incerto e não 

sabido ANTONIA OLÍVIA DE SOUZA FERREIRA, Cpf: 51337266191, Rg: 

780685, Filiação: José Raimundo de Souza e Raimunda Pereira Souza, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LENOTUR TURISMO LTDA ME, CNPJ: 05470233000171, Inscrição Estadual: 

13.214.050-7. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LENILDO 

DE QUEIROZ FERREIRA, ANTONIA OLÍVIA DE SOUZA FERREIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração 

administrativa: Supressão dos horários ordinários, sem autorização., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7840/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.649,24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1118-65.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Holdi Gulow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 INTIIMO a parte autora para manifestar acerca da certidão de folha 240, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19306 Nr: 1647-50.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Arlete Bonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:OAB/MT-3.691

 INTIMO a parta autora acerca do retorno dos autos, se nada for requerido 

no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137467 Nr: 9536-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para impugnar a contestação, querendo, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127387 Nr: 4457-46.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilza da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração ref. 52. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134370 Nr: 8018-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilsimar Dagnoni Gasparelli, Júlia Dagnoni Gasparelli 

Carnauba, Rafaela Dagnoni Gasparelli Mata, Fernanda Carolina Dagnoni 

Gasparelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174-PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 
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OAB:56648-PR, Flaviane F da Silva Gonçalves - OAB:60.579-PR, 

RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, Tathiane Micheli Grodiski 

Gonçalves - OAB:88359-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a Carta Precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Cuiabá - MT. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ITALIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n 8010168-27.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita para o recebimento e processamento de recurso inominado 

feito pela ilustre Causídica merece deferimento, ante o disposto no artigo 

98 do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, pela redação do 

dispositivo legal citado, possui direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios. Ainda, o parágrafo 3º, do artigo 99 do CPC, 

dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

por pessoa natural. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

lançado pela Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado (ID 5506023), RECEBO-O, no efeito devolutivo, nos termos do 

art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Após a parte recorrida apresentar 

suas contrarrazões, remeta-se o processo à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto, certificando-se a regularidade das 

intimações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 16 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR CARLOS AGNOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010630-18.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Requerida, 

por meio da petição de ID 4912729, pugna pela declaração de nulidade da 

intimação para a audiência de instrução designada para a data de 

16.02.217, sob o argumento de que a intimação deu-se somente pelo 

sistema interno do PJe e não pelo DJe. No caso em exame, foi designada 

audiência de instrução e julgamento para a data de 16.02.2017, conforme 

se verifica no Evento nº 6491279. A intimação das partes para 

comparecimento à audiência designada deu-se por meio de seus 

Advogados pelo sistema interno do PJe, como se pode verificar pela Aba 

Expedientes - intimação 256033, 256032 (Advogados da Requerida) e 

2556034 (Advogado do Autor) e nos Eventos nº 6636786 (Advogado da 

Requerida) e nº 6636787 (Advogado do Autor). Veja-se que a publicação 

da respectiva intimação ocorreu em 03.02.2017, portanto, em data anterior 

a entrada em vigor da Portaria 161/2017, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso 15.02.2017, que dispõe que as comunicações do 

Processo Judicial Eletrônico – PJ sejam realizadas por meio de publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. Portanto, não merece acolhimento o 

pedido formulado pela Requerida, posto que a intimação pelo sistema 

interno do processo judicial eletrônico realizada neste feito é válida. Assim 

sendo, remetam-se os autos para Conclusos para Sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-06.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000251-06.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido de ID 8187983. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-50.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES & FENNER LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010656-50.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, notadamente pelo exame do extrato da conta judicial, ora 

anexado ao presente feito, verifica-se que o Executado efetuou o 

pagamento da quantia de R$3.300,00, equivalente a 30% do valor em 

execução e mais cinco parcelas, sendo: R$ 1.296,16, R$1.307,72, 

R$1.326,47, R$1.348,05 e R$1.394,21. Ressai ainda do extrato, que há 

saldo disponível na conta judicial da importância de R$ 4.564,15. Desta 

forma, observa-se que resta pendente o último pagamento do 

parcelamento da dívida em execução. Assim, INTIME-SE o Executado para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da sexta parcela da dívida 

em execução, devendo trazer aos autos o comprovante do depósito. 

Efetuado o depósito, desde já, autorizo o levantamento em favor do 

Exequente. Caso contrário, decorrido o prazo sem o pagamento, 

INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens de 

propriedade do Executado à penhora, sob pena de extinção dos autos. 

Sem prejuízo, efetue-se o levantamento do valor disponível da conta 

judicial vincula ao presente feito (extrato anexo), em favor da parte 

exequente, em conta indicada por ela. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010949-83.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SANTOSS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010949-83.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido de ID 8187983. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-04.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE MOURA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI BRANDINO PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos 8010144-04.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsado os 

autos, verifica-se que embora impulsionado o feito (Certidão ID 8335289), 

as partes não foram intimadas do retorno dos autos, eis que não há 

qualquer registro na Aba Expediente. Assim, dê ciência às partes quanto 

ao retorno dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades legais. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000235-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA APARECIDA FERREIRA CESAR GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000235-52.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de ID 8826840. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010695-13.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. De início, determino que seja procedida a 

adequação do polo passivo, passando a constar como Exequente a 

empresa DISMOBRAS – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA 

DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A – CITY LAR e executada SIMONE 

APARECIDA DE ASSIS. Prosseguindo, na forma do artigo 513, § 2º, do 

CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do crédito, conforme pedido formulado pela Exequente 

DISMOBRAS (ID 8325214). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Por 

fim, anota-se que a parte Reclamante juntou petição de recurso 

extraordinário – ID 8755394, cuja juntada deu-se após o retorno do 

presente feito da Turma Recursal, com julgamento do recurso inominado, 

consoante certidão de com trânsito em julgado (ID 7256226). Assim, neste 

juízo não nada a ser deliberado no tocante a petição de recurso e 

determino o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de 

sentença, na forma acima determinada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-51.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 256 de 585



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-82.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ROSSETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS LASCALEIA DE MELLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000167-34.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 20.04.2015 conforme documento acostado ao ID 

12151702, e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome da 

Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes por outras 

pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum 

in mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado da Autora. Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o seu endereço ou eventual vínculo, eis que o 

comprovante de endereço acostado ao ID 12151702 se encontra em nome 

de terceiros. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-34.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES APARECIDA DE MOURA RITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

A. C. ROSA REFRIGERACAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos 8010713-34.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades legais. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS

Processo Número: 8010929-92.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ROBERTA MESQUITA OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO BERTOLLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010929-92.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que o Embargante está efetuando o pagamento do 

débito ao Embargado nos termos do acordo firmado, consoante 

comprovantes de depósitos juntados aos autos nos IDs 8277408/8277433, 

9149462/9149487, 10117075/10117099, 11080161/11080194. Assim, 

aguarde-se em cartório o cumprimento integral dos pagamentos ou, até 

manifestação das partes e, em seguida, retornem-me os autos conclusos. 
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Cumpra-se. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010351-66.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA GLORIA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010351-66.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que embora 

expedida carta de intimação não há nos autos comprovação da intimação 

do Executado acerca da decisão que recebeu a execução do acordo ante 

o descumprimento pelo devedor. Assim, antes de determinar a intimação 

do Executado, considerando que o Exequente desde 16.12.2015 não se 

manifesta nos autos, inclusive porque pode ter havido eventual pagamento 

do débito em execução, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez), manifestar seu interesse no prosseguimento do feito ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Apresentada a resposta ou 

decorrido o prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVEIRA FLORESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-83.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAGEL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010615-83.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A 

Requerente, por meio da petição de ID 8252843, pugnou pela prorrogação 

do prazo para recolhimento das custas recursais. Todavia, em que pese a 

manifestação da Requerente, a intimação foi no sentido de comprovar a 

hipossuficiência para a concessão do beneficio da gratuidade e não para 

recolhimento das custas do recurso e inobstante não ter sido analisado o 

seu pedido até o momento, já decorreu prazo superior aquele pleiteado. 

Assim, INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 

determinação contida no ID 6871385, comprovando a sua situação de 

hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos 

termos do art. 99, §2°, do CPC e enunciado 116 do Fonaje, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, à conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-52.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010242-52.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades legais. Às providências. Campo 

Verde-MT, 28 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010284-33.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010284-33.2016.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Não houve oferecimento de embargos, assim, nos termos do 

Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que os 

documentos elencados no mencionado artigo sejam encaminhados ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital e do e-mail calculorpv.dap@tjmt.juz.br. 

Retornando o cálculo, expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, 

a ser feita diretamente pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos 

termos do art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da 

CR/88. Ressalto que o pedido de penhora formulado pelo Exequente 

deverá aguardar o eventual pagamento do RPV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000208-69.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela Exequente ID 11487412 Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 
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certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-10.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETH DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROSA DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010594-10.2014.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado no ID 9313857, pois é 

certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos da parte, 

substituindo a sua função de diligenciar para obter informações úteis para 

o processo. Assim, intime-se o exequente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual prazo, requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção. Não havendo 

manifestação, DETERMINO a emissão de certidão judicial de existência da 

dívida, para registro em Cartório de Protesto, de acordo com o o 

Provimento 07/2007 - CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova execução. 

Após, arquive-se o feito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-21.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010225-21.2011.811.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

parte Exequente acerca do deposito efetuado pela Executada, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Concordando com o 

valor depositado, desde já autorizo o seu levantamento, vindo-me ao 

depois conclusos os autos para extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 06 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BARRETO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000058-54.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Converta-se 

em cumprimento de sentença e retifique-se o polo passivo da demanda. 

Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme 

pedido formulado pela Exequente ID 11487412 Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVE COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GOMES DE SOUZA OAB - SP109751 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000028-53.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedidos de ID 

9581359 e 11770760. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

19 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 
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comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-07.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO (TESTEMUNHA)

Antônio Cardoso dos Santos Junior (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 13:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-04.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE MOURA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI BRANDINO PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Impulsionamento 

Processo n. 8010144-04.2013.8.11.0051 Certifico que nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o feito a fim de dar ciência às partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Eo que me cumpre.. CAMPO VERDE, 

29 de junho de 2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-49.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011391-49.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

recorrente interpôs recurso inominado tempestivamente, conforme 

certificado nos autos. Todavia, indeferida a gratuidade (ID 4754062), 

intimado, o Recorrente, por meio da petição de ID 7326401, pugnou pela 

dilação do prazo para recolhimento das custas. Entretanto, considerando 

que desde o pedido até o momento, em que pese não ter sido apreciado o 

pedido de prorrogação do prazo, deixou de recolher as custas recursais. 

Decido. O artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso 

será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo 

previsto no dispositivo legal supramencionado, portanto DECLARO 

DESERTO o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o processo 

com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-53.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RENATO DOBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011339-53.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado (ID 7756231). Impossível o recebimento do recurso, eis 

que claramente intempestivo. De fato, a leitura da intimação da sentença 

pela Requerente, deu-se no dia 11.05.2017 (Expedientes – Ato de 

Comunicação) e somente interpôs o recurso em 29.05.2017. Assim, 

evidente que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 

se esgotou no dia 22 de maio de 2017. Desta forma, deixo de receber o 

recurso interposto pela parte Requerente, por entender faltar-lhe requisito 

intrínseco, qual seja a tempestividade. Nesta data, arquivo o feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-53.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RENATO DOBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011339-53.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado (ID 7756231). Impossível o recebimento do recurso, eis 

que claramente intempestivo. De fato, a leitura da intimação da sentença 

pela Requerente, deu-se no dia 11.05.2017 (Expedientes – Ato de 

Comunicação) e somente interpôs o recurso em 29.05.2017. Assim, 

evidente que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 

se esgotou no dia 22 de maio de 2017. Desta forma, deixo de receber o 

recurso interposto pela parte Requerente, por entender faltar-lhe requisito 

intrínseco, qual seja a tempestividade. Nesta data, arquivo o feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011381-05.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Reclamante, por meio da petição de ID 8118683, interpôs recurso 

inominado contra a decisão interlocutória que não recebeu o recurso 

devido a intempestividade. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Registro que não há como conhecer o Recurso Inominado 

interposto pelo Reclamante, uma vez que incabível contra decisão 

interlocutória. Ressalta-se que no Juizado Especial Cível são cabíveis os 

recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei 9.099/95, concernente ao 

recurso inominado e embargos de declaração, respectivamente. Contra a 

sentença é cabível o recurso inominado, porém, não é o caso dos autos, 

pois o Autor se insurge contra decisão interlocutória que declarou 

intempestivo o recurso. Portanto, deixo de receber o recurso interposto, 

pois incabível contra decisão interlocutória. Certifico nesta data o trânsito 

em julgado da sentença, e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011381-05.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Reclamante, por meio da petição de ID 8118683, interpôs recurso 

inominado contra a decisão interlocutória que não recebeu o recurso 

devido a intempestividade. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Registro que não há como conhecer o Recurso Inominado 

interposto pelo Reclamante, uma vez que incabível contra decisão 

interlocutória. Ressalta-se que no Juizado Especial Cível são cabíveis os 

recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei 9.099/95, concernente ao 

recurso inominado e embargos de declaração, respectivamente. Contra a 

sentença é cabível o recurso inominado, porém, não é o caso dos autos, 

pois o Autor se insurge contra decisão interlocutória que declarou 

intempestivo o recurso. Portanto, deixo de receber o recurso interposto, 

pois incabível contra decisão interlocutória. Certifico nesta data o trânsito 

em julgado da sentença, e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000164-79.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
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ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 26.10.2015, consoante documento acostado ao ID 

12151636, e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado da Autora. Intime-se 

a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o seu 

endereço ou eventual vínculo, eis que o comprovante de endereço 

acostado ao ID 12151626 se encontra em nome de terceiros. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000165-64.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.09.2015 conforme documento acostado ao ID 

12151660, e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome da 

Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes por outras 

pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum 

in mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado da Autora. Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o seu endereço ou eventual vínculo, eis que o 

comprovante de endereço acostado ao ID 12151626 se encontra em nome 

de terceiros. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000166-49.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 
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manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 08.09.2015 conforme documento acostado ao ID 

12151683, e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome da 

Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes por outras 

pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum 

in mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado da Autora. Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o seu endereço ou eventual vínculo, eis que o 

comprovante de endereço acostado ao ID 12151683 se encontra em nome 

de terceiros. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-50.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000216-50.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido aduzido pela Exequente, para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado. PROCEDIDA consulta, restou negativa, conforme anexo, não 

sendo localizado nenhum veículo em nome do Executado José Vicente de 

Oliveira. Assim, dando prosseguimento a análsie dos pedidos da 

Exequente, OFICIE-SE ao INDEA local para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe ao Juízo acerca da existência de gado registrado em nome do 

Executado. Indefiro, todavia, o pedido pata oficial ao Cartório de Registro 

de Imóveis, por tal providência poderá ser tomada pela própria Exequente. 

Restando as diligências infrutíferas, INTIME-SE a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000484-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000484-66.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Sentença. 

Vistos etc. O Executado, pela petição de ID 7347675, não se opôs ao valor 

cobrado pela Exequente, ressaltando, porém que a correção monetária e 

os juros contra a Fazenda Pública deverá observar o disposto no artigo 1º 

- F, da Lei 9.494/97. A Exequente, por sua vez, pugnou pela expedição de 

RPV. Decido. Nos termos do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, 

parágrafo 1º, DETERMINO que sejam encaminhados ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital e do e-mail calculorpv.dap@tjmt.juz.br. os seguintes 

documentos: sentença, o título que deu origem ao cálculo e suas 

alterações, o cálculo originário da liquidação e informação referente à 

prioridade legal. Retornando o cálculo, expeça-se a guia de Requisição de 

Pequeno Valor, a ser feita diretamente pela Fazenda Pública Estadual – 

executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 

1º e art. 100, da CR/88. Em seguida, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 16 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000358-16.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 6800479), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. A Requerida efetuou o 

pagamento do valor do acordo diretamente na conta da Advogada do 

Exequente (ID 8041728 e 8041733). Vieram os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 
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quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-07.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE FRANCISCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011298-86.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON APARECIDO NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011298-86.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Exequente, por meio da petição de ID 11438157, a 

Exequente informou a quitação do débito (1532860), pugnando pela 

extinção da ação. É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde –MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ANGELO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000465-94.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor do acordo e o fez diretamente na 

conta do Autor, conforme comprovante de depósito (ID 6736415). Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010736-77.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010736-77.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que houve quitação integral do débito em execução, 

consoante os alvarás de liberação dos valores bloqueados nos autos (ID 

9059547 e 9059554). Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento 

e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu 

inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde –MT, 27 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65385 Nr: 383-78.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Kalmbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2307-61.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente na pessoa de 

seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, 

encartada às fls. 60/64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61178 Nr: 1664-06.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Decido. Acolho parcialmente a justificativa apresentada pelo executado, 

no sentido de que sejam descontados o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) do débito da presente demanda, uma vez que reconhecido pela 

parte autora. No mais, entendo que as razões apresentadas pelo 

requerido devem ser pleiteadas por meios próprios. Assim, considerando 

que o cálculo apresentado às fls. 92 já encontra-se devidamente 

atualizado, inclusive com o desconto do valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), determino: 1- Intime-se o Executado com as advertências legais, 

para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento da quantia devida, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão por até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, 

“caput” e § 3º, com as observações do § 7º do Novo Código de Processo 

Civil.2-Fica ainda o executado advertido de que não cumprindo a 

obrigação no prazo legal, poderá ser efetivado o protesto da dívida, nos 

termos do Artigo 528, parágrafo 1º, do NCPC, bem como ser-lhe decretada 

a prisão civil.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51453 Nr: 2522-08.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiara da Luz Henrique, Maria José da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR HENRIQUE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 61/62 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários, diante da gratuidade da justiça 

já deferida nos autos. Intimem-se e após, independente de novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.Notifique-se o Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 2366-88.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelaide Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a prova pericial fora postulada pela parte autora, e 

sendo certo que esta possui gratuidade da justiça, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com as 

recomendações estabelecidas na tabela do Conselho Nacional de Justiça 

para fixação de honorários periciais para os beneficiários da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 95, inciso II, do Código de Processo Civil 

c/c a Resolução 232 de 13 de julho de 2016.

 Ressalto que o valor fora fixado de acordo com a complexidade do caso 

e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos da Resolução 

232/2016, artigo 2º, incisos I e III, e §4º.

 Intime-se o perito para a realização de perícia nos autos, o qual deve ser 

informado que os honorários periciais serão pagos pelo vencido da 

demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela 

Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 65707 Nr: 602-91.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMV, LGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Considerando a possibilidade de fusão dos dois procedimentos no mesmo 

feito (art. 523 e art. 528), intime-se a parte autora, através de seu 

procurador, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 319, inciso IV e artigo 321, ambos do Código de 

Processo Civil, para que apresente separadamente os cálculos que enseja 

a presente execução, conforme previsão legal, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43369 Nr: 2285-42.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIRGÍNIA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a prova pericial fora postulada pela parte autora, e 

sendo certo que esta possui gratuidade da justiça, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com as 

recomendações estabelecidas na tabela do Conselho Nacional de Justiça 

para fixação de honorários periciais para os beneficiários da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 95, inciso II, do Código de Processo Civil 

c/c a Resolução 232 de 13 de julho de 2016.

 Ressalto que o valor fora fixado de acordo com a complexidade do caso 

e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos da Resolução 

232/2016, artigo 2º, incisos I e III, e §4º.

 Intime-se o perito para a realização de perícia nos autos, o qual deve ser 

informado que os honorários periciais serão pagos pelo vencido da 

demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela 

Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43960 Nr: 322-62.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento Vilas Boas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a prova pericial fora postulada pela parte autora, e 

sendo certo que esta possui gratuidade da justiça, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com as 

recomendações estabelecidas na tabela do Conselho Nacional de Justiça 

para fixação de honorários periciais para os beneficiários da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 95, inciso II, do Código de Processo Civil 

c/c a Resolução 232 de 13 de julho de 2016.

 Ressalto que o valor fora fixado de acordo com a complexidade do caso 

e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos da Resolução 

232/2016, artigo 2º, incisos I e III, e §4º.

 Intime-se o perito para a realização de perícia nos autos, o qual deve ser 

informado que os honorários periciais serão pagos pelo vencido da 

demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, pela 

Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 2422-87.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO MARIANO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA CORREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Vistos

Defiro o pedido de fls. 56.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 

2018 às 13h45min (horário oficial do MT).

 Intimem-se o autor e as testemunhas arroladas pela parte requerente, 

conforme preconiza o artigo 455, §4º, inciso IV do Novo Código de 

Processo Civil.

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte requerida, sejam intimadas na pessoa 

de seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte requerida na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50477 Nr: 2013-77.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, PREVICAN - 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 3325-20.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBDA, GBA, GDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fls. 19, 

este juízo determinou que o autor promovesse a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

conforme estabelece o art. 321, caput, c/c art. 290 do NCPC.

Contudo, devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar acerca da referida decisão, conforme certidão 

de fls. 22.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do NCPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do NCPC.

Custas pelo requerente.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 388-03.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 548-62.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição do requerente de fls. 72/73, impulsiono os autos 

a fim de remeter o mandado para nova diligência no sentido de 

cumprimento no mesmo endereço. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a(s) parte(s) Requerente na pessoa de seu Procurador MAURO 

PAULO GALERA MARI, para que providencie o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 511-98.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUMBERTO DOMINGUES PRADO, IVO 

DOMINGUES DO PRADO JUNIOR, IVO DOMINGUES RODRIGUES DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17220 Nr: 441-33.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Darcysio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte executada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da proposta de honorários apresentada às fls. 375/378, 

cientificando-a, ainda, de que os honorários periciais serão suportados 

pela parte que requereu, ora executada, conforme preconiza o artigo 95 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64384 Nr: 3493-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Rua Tenente 

Portela 108, em 7/3/2018 às 18h, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO de Edersn Luiz Jazinski, pois não reside mais no 

endereço indicado, atualmente reside de aluguel Juliana, posteriormente 

perguntei a irmã do devedor, Flavia a qual informou que o mesmo reside no 

municipío de Paranatinga MT, trabalha em uma fazenda não sabe informar 

o nome, informando somente o numero do telefone, 66 98107 2069. 

Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à 

secretaria".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 3540-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB:OAB/DF 

21.822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:OAB/DF 27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, 

em cumprimento ao Mandado de Execução, compareci na Avenida Rio 

Grande do Sul, nº 1181, dia 14/03/18, às 13h, e ali estando, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO da parte requerida Bernardis e Ostroski 

Ltda e Joel Sebastião Bernardis, em virtude de a empresa encontrar-se 

fechada e o segundo endereço informado Rua Projetada, nº 33, Setor E, 

não existe neste município. É o que cumpre certificar.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25489 Nr: 3299-66.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 194, bem como o ofício do TRF de fls. 

193, impulsiono os autos a fim de intimar a requerente, através de seu 

patrono, para que informe os dados necessários como os juros entre a 

data base e a data de apresentação da requisição ou do precatório no 

Tribunal, conforme exigências da Resolução 458/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 388-03.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de citação , bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 401 Nr: 94-15.1999.811.0029

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Louise Rainer Pereira Gionédis, para que se 

manifeste, no prazo legal, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão concedido às fls. 241, requerendo o que de direito.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67000 Nr: 2498-29.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helison Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELISON PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

00336377177, Rg: 1169956-6, Filiação: Milton Pereira de Souza e Catarina 

Rosa de Souza, data de nascimento: 05/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo 

advogado para patrocinar sua defesa, ficando ciente que em caso de 

inércia, desde já fica nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua 

defesa.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que decorreu o prazo para 

que os advogados regularizassem a representação processual, INTIME-SE 

o réu, via edital, para constituir novo advogado, em 5 (cinco) dias, 

oportunidade em que, cientifique-o, que, se não o fizer, desde já, nomeio a 

nobre Defensora Pública para patrocinar sua defesa.Certifique-se 

decurso de prazo e remetam-se os autos à DPE para alegações 

finais.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 330-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, representado por 

MIQUELINA MARTINS DE SAMPAIO E outros invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação, devendo o depósito da diligência ser 

realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 

guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84519 Nr: 3145-53.2016.811.0024
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do acusado para comparecer à audiência de INTRUÇÃO e JULGAMENTO, 

designada para o dia 5/7/0018, às 13h30min, conforme despacho 

transcrito: "Vistos, etc. I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, 

designo audiência una para o dia 05/07/2018, às 13h30min. (horário de 

MT). II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência. III. Caso o réu ou alguma das 

testemunhas não possua endereço nesta comarca, desde já depreco o 

ato de oitiva à comarca correspondente ao endereço do sujeito arrolado. 

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC). V. 

Cumpra-se expedindo o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34716 Nr: 647-91.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Januária Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a juntada de substabelecimento. II. Diante da ausência 

do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do 

CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99452 Nr: 5522-60.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUECY BOMDESPACHO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o IRDR 

85560/2016 e determinou a suspensão da tramitação dos processos 

pendentes de julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do IRDR.

Intimem-se.

Arquivem-se, sem as baixas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Darci Melo Moreira - OAB:2626, FABIANA NASCIMENTO 

DE SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 vistos etc.

I. Ao prolatar e publicar a sentença, o magistrado cumpre e acaba o ofício 

jurisdicional, logo deixo de analisar a petição retro do Banco do Brasil.

II. Cumpra-se a sentença.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91450 Nr: 1719-69.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Joelma Alves da Guia Oliveira, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e 

vinte dias), em razão do nascimento de seu sua filha, Maria Eduarda Alves 

de Jesus, desde a data de entrada do pedido administrativo em 4.4.2016 

(anexo à inicial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103354 Nr: 1179-84.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrossel Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Certifique-se acerca da regularidade do pagamento das custas 

processuais referentes à presente missiva, uma vez que não há como 

aferir, de plano, que os comprovantes juntados aos autos referem-se à 

presente carta precatória ou à anteriormente distribuída perante este juízo.

 II. Acaso verificada inconsistência nos referidos valores, intime-se na 

forma do art. 393 da CNGC Judicial, para providências no prazo de 30 

(trinta) dias, restando inerte, devolva-se a carta precatória, nos termos § 

1° do referido dispositivo.

 III. Ademais, proceda-se a retificação no sistema Apolo do tipo de ação, já 

que não se trata de processo de execução, mas, sim, de carta precatória.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 2758-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresa Cristina Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte executada para acostar aos autos a cópia da matrícula 

atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser 

conhecida a exceção de pré-executividade.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 93285 Nr: 2584-92.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIRA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Genira Rodrigues da Silva, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 9.1.2017 (anexo à inicial).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85140 Nr: 3402-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS NO 

PORTO DO MANSO, DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE PORTO DO MANSO LOTEAMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:14961, Ubirajara Galvão de Oliveira - 

OAB:OABMT 2.528

 Vistos, etc.

Analisando a petição de acordo protocolada no dia 6.10.2017, constata-se 

que as partes compuseram no sentido de que fosse feita uma perícia nos 

termos do art. 95, §3º, do CPC, como se o feito tramitasse sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita, o que não ocorre “in casu”.

Além disso, da leitura dos termos do ajuste, não ficou claro se as partes, 

por meio do acordo, pretendem a extinção do feito ou a sua suspensão, o 

que não pode ser presumido pelo juízo.

CONCLUSÃO.

I. Diante do exposto, desde já, INDEFIRO a realização de perícia nos 

moldes do art. 95, §3º, do CPC, de modo que, se persistia a sua 

necessidade esta deverá ser realizada extrajudicialmente e custeada 

pelas partes.

II. Determino a intimação das partes, por meio de seus respectivos 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareçam se 

pretende a suspensão da presente ação ou a sua extinção.

 Advirtam-se as partes que, em caso de silêncio, o feito será extinto nos 

termos do art. 485, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. RECEBO a inicial. (...) Diante do exposto, presentes os 

requisitos necessários para sua concessão, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para a finalidade de determinar a retirada do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito no que tange ao apontamento 

por parte da demandada, no valor de R$ 898,66 (oitocentos e noventa e 

oito reais e sessenta e seis centavos), conforme extrato anexo à 

presente decisão. (...) Cite-se e intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC/2015). (...) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC/2015. Intimem-se 

as partes desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita.

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais.

Assim sendo, deve ser oportunizada ao requerente a possibilidade de 

demonstrar, satisfatoriamente, a sua hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

I. Diante do exposto, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, DETERMINO 

que a parte requerente comprove nos autos a insuficiência de recursos, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que 

poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da cópia das primeiras 

declarações do inventário que tramita na Comarca da Capital, inclusive 

com o rol de bens deixados pelo falecido.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103395 Nr: 1203-15.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTILDA DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC.

IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1. probabilidade do direito; 2. e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 270 de 585



(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VII. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35867 Nr: 1709-69.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Today Tour Viagens e Turismo Ltda - ME, Ana Cristina 

Prates da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. Chamo o feito à ordem para declarar a nulidade da decisão de fl. 128, na 

medida em que, naquele ato, foi deferida a pretensão executória nos 

moldes do art. 528 do Código de Processo Civil quando, na realidade, 

trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, regida 

pelo art. 534 e seguintes do mesmo Código.

II. Desta feita, a fim de dar prosseguimento ao presente feito, indefiro o 

pedido de fls. 133/134v e determino a intimação da parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, arguir qualquer das 

questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição (art. 535, §2º, do CPC);

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, conforme o caso, precatório (por intermédio do presidente do 

tribunal competente) e/ou requisição de pequeno valor (por ordem do juiz), 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes (art. 535, §3º, do CPC).

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 5191-78.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Economia-9ª Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Sueli Costa de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LOPES DA SILVA 

NETTO - OAB:9727 OABPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 1055-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pizzati Mesquita Lopes Guedes Ltda, Jakelyne 

Roberta Lopes Guedes, Marta Cassiano Pizatti Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de fls. 104/104verso, de modo que SUSPENDO o curso 

da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do 

CPC/2015.

II. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 III. Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 2866-38.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auxiliadora Aparecida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Edgar Firmo de Oliveira, Hospital Santo 

Antônio - Fundação de Assistência de Chapada dos Guimarães, Prefeitura 

Municipal de Chapada dos Guimarães - MT, Estado de Mato Grosso - 

Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁTIA MARIA NEVES 

CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. DEFIRO o pedido de juntada de substabelecimento.

 II. Com a oitiva das testemunhas arroladas, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

III. INTIMEM-SE as partes para que, sucessivamente, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas derradeiras alegações (artigo 364, § 2°, 

do Código de Processo Civil).

 IV. Posteriormente, façam os autos conclusos para sentença.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2328 Nr: 807-68.2000.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yacaré Indústria e Comércio de Confecções, 

Cid Vallim Ferreira Junior, Carlos Eduardo Petettengill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmelo Interlando Neto - 

OAB:4450/MS

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Desta feita, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

307.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 648-37.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA MARIA DA SILVA, Cleber Paixão de 

Andrade Mascarenhas, Marcorelio Borges Miranda, Junior Aparecido de 

Oliveira, Julio Cesar Bonfim Lopes, JOSÉ FAUSTINO LOBO, Maria 

Cavalcante Carrinho, Maria Celeci Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Nova 

Brasilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 
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Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38590 Nr: 1040-79.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana José Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação previdenciária, julgada procedente, nos termos da 

sentença de fls. 161/163.

Em embargos de declaração opostos às fls. 176/177, a parte autora 

sustentou haver erro material na sentença embargada, especificamente 

quanto à grafia de seu nome.

 É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (sem 

grifo no original)

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material na sentença embargada, uma vez que, conforme se 

depreende dos documentos anexados às fls. 10/11, o nome da autora é 

Ana José Dias, devendo ser corrigido o erro existente na aludida 

sentença, onde foi identificada como Ana José Braz Dias.

 Logo, a procedência dos embargos é manifesta.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo RETIFICAR a 

sentença proferida às fls. 161/163, fazendo-se constar ANA JOSÉ DIAS, 

onde se lê “Ana José Braz Dias”.

No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida.

 Quanto à apelação interposta, proceda-se na forma do art. 1.010, §§1º e 

3º, do CPC.

 Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 6311 Nr: 2996-48.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq e Agronomia de 

M. Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Maria Moraes Garcia Silva OU Carla 

Maria Moraes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7.285, João Ricardo Moreira - OAB:7881/MT, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o valor ínfimo bloqueado, em relação do débito 

executado, opero o seu desbloqueio, conforme extrato em anexo.

II. Deste modo, intime-se a parte exequente para que, indique bens da 

parte executada que sejam passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de determinar-se a suspensão do feito nos termos do art. 

40 da LEF.

III. Com a manifestação, tragam os autos conclusos.

IV. Decorrido o prazo sem resposta, desde já determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, anotando-se o necessário no sistema 

apolo, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF.

V. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 411-95.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16.03.2018, às 14h15min.

II. Proceda-se as intimações necessárias.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62189 Nr: 1991-05.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis Griggi Pedrosa - 

OAB:5022

 Vistos, etc.

 I. Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, se desejam produzir 

outras provas, além das carreadas nos autos, especificando e 

justificando a necessidade em caso positivo. No que diz respeito ao 

Município, sua intimação deverá observar o que dispõe o art. 75, III, do 

CPC, sendo vedada a intimação por meio de assessor jurídico.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102296 Nr: 638-51.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Pinto da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 5968-63.2017.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação apresentada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96376 Nr: 4165-45.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - 

Coren/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Kunert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINETE REGINA CORSSATO - 

OAB:PR21475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 dias providenciar o depósito de diligências ao 

Oficial de Justiça, conforme certidão do dia 31/8/2017, nos termos do 

Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99769 Nr: 5721-82.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Enar de Vlieger, Aristeu Bertolin, 

Empreendimentos Agrícola e Pecuária Santa Rosa Ltda., Arlindo Casola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias juntar aos autos a Certidão de Inteiro 

Teor do Imóvel objeto desta ação, para devido cumprimento da Carta 

Precatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BENEDITA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da sentença prolatada nos 

autos ID 11433111 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de março de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para data: 05/04/2018 Hora: 15:15 neste Juizado Especial , 

devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de março de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente pela 

parte promovente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-14.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIRA MUTRAN OAB - MT0010213A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA OAB - MT0007238A 

(ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte promovida do despacho ID 9900100, 

para, querendo,manifestar na forma do artigo 854, § 2° incisos I e II do CPC 

acerca da penhora online nas contas do executado. Chapada dos 

Guimarães-MT, 16 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte executada , por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 
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ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID 12100730. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

março de 2018 - Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada , por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID 12092429. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

março de 2018 - Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestor de Secretaria

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91081 Nr: 10-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEVINO RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE INTERESSADA, CLOVIS CARVALHO DE FREITAS, NA 

PESSOA DE SEU PROCURADOR, DR. EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES 

OAB/MT 4.156, ACERCA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FL. 243, 

BEM COMO, PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS, NO PRAZO DE 

CINCO (5) DIAS.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1002271-62.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: CLAUDIANE 

CRISTINA DE SOUZA PARO Vistos. De início, retifique-se a classe 

processual, de modo a constar o registro como “Livros Requerimento 

Avulso, Processo Cível e do Trabalho, Classe Petição, Assunto Direito 

Civil: Alienação Fiduciária”, nos termos do art. 633, inciso I, da CNGC/MT, 

efetivando-se as demais alterações no Cartório Distribuidor, caso ainda 

não tenha sido feito. Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento 

do valor relativo às diligências do Oficial de Justiça, sob pena de 

arquivamento dos autos com baixa definitiva, nos termos do art. 636, § 2º, 

da CNGC/MT. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me conclusos para decisão. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como OFÍCIO e MANDADO, caso necessário. Cumpra-se. 

Colíder, 15 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98101 Nr: 855-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCR, FSCR, CHARLENE SILVEIRA SÉRGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. a ALEXANDRE 

ALVIM DA FONSECA, inscrito(a) na OAB-MT nº 7.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 1566-38.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL VICENTE LUIZ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manisfeste-se acerca da certidão de fls. 214, 

fornecendo os dados necessários à expedição do Precatório do crédito 

da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53118 Nr: 555-61.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES FILHO PEÇAS - ME, ALMIRO ALVES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 615,52 (seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 70 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 238,67 (duzentos e trinta e oito reais 

e sessenta e sete centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85109 Nr: 2502-48.2013.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:MT 10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.599,08 (Um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 172 verso. Este 

valor deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 1.599,08 (Um mil, 

quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48919 Nr: 2703-16.2008.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANDREI MANGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA - OAB:8376

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 707,56 (setecentos reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 251 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 330,71 (trezentos e trinta reais e 

setenta e um centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81439 Nr: 2518-36.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A.S. SELLA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 33 e 33. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SAMPAIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000497-60.2018.8.11.0009 AUTOR: 

CLAUDINEIA SAMPAIO DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no id. 12230178 - 

págs. 21/25, 50 e 78/83, cópias da CTPS, relações previdenciárias e 

informações do benefício, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE 

LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) 

perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) CLAUDINEIA SAMPAIO DIAS, para 

realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REQUENA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000233-43.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: LUIZ REQUENA VOLPATO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1) RECEBO a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por LUIZ REQUENA VOLPATO em face do Instituto Nacional 

Do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações constantes da 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício a 

título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 
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pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos pretendido, mas, sim, apenas 

sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa 

forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 

salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4) Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15/05/2018, às 

13h30min. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como mandado, ofício e carta 

precatória. Colíder/MT, 22 fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Ol iveira Andrade Juíza de Direi to [1]  Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MAYARA JOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000005-68.2018.8.11.0009 AUTOR: 

BEATRIZ MAYARA JOSE RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO a inicial devidamente emendada por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 2 - CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3 - Ademais, almeja a requerente a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento de Salário Maternidade a que julga fazer direito logo no início 

da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, apesar de 

todo acervo documental juntado pela autora, compulsando os autos, 

observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da qualidade de 

segurada especial e período de carência, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, mormente 

quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do 

benefício a título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O 

raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, 

sobre o assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, 

apenas sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, 

dessa forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 
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salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4 - Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 

14h50min. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Com efeito, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. 5 - Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a requerente para se 

manifestar no prazo legal, voltando-me os autos conclusos. 6 - Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 

17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002288-98.2017.8.11.0009 AUTOR: 

OSVALDO ALVES DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos etc. 1) RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por OSVALDO ALVES DE FREITAS em face do Instituto 

Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

por meio da qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação 

imediata do benefício. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício a título de trabalhador rural em regime de 

economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido por algum 

tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um dos 

requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/05/2018, às 14h10min devendo as partes, apresentar o rol 

de testemunhas no prazo do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de 

preclusão. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 
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deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002305-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ROSALINA DA SIOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002305-37.2017.8.11.0009 AUTOR: EVA 

ROSALINA DA SIOVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc. 1) RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por EVA ROSALINA DA SIOVA em face do Instituto Nacional 

Do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações constantes da 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício a 

título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos pretendido, mas, sim, apenas 

sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa 

forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 

salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4) Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 

13h30min devendo as partes, apresentar o rol de testemunhas no prazo 

do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de preclusão. Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 03 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELOSANTO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 
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DECISÃO Numero do Processo: 1000001-31.2018.8.11.0009 AUTOR: 

DELOSANTO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por DELOSANTO ALVES DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 08/05/2018, às 15h30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 17 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87552 Nr: 933-75.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SOUZA MUNIZ - 

OAB:PA 7578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 933-75.2014.811.0009.Vistos, etc.Os presentes autos versam 

sobre dissolução de união estável c/c guarda, partilha de bens e pedido 

de alimentos, tendo como parte autora Leida Valente de Sousa, e parte 

requerida Wallace Mata Cerqueira. [...] Os autos foram remetidos a esta 

comarca em virtude da requente ter se mudado para cá com os filhos 

menores.É objeto da presente ação, como mencionado, a prestação de 

alimentos e regulamentação de visitas em favor dos menores Wallace 

Ruan Sousa Cerqueira e Wallace Ramon Sousa Cerqueira.A informação 

trazida na certidão de fl. 40 dos autos n° 928-53.2014.811.009 - Código 

Apolo n° 87547, que encontra-se em apenso, é de que a genitora 

juntamente com os menores, voltaram a residir no Estado do Pará.Razão 

pela qual, o “Parquet” pugnou pela remessa do feito à comarca de 

Bujaru/PA (fl. 133).É o relatório.DECIDO.Como consabido, nos casos de 

ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento 

ou dissolução de união estável, o foro competente para processamento é 

a do domicílio do guardião de filho incapaz (art. 53, I, a, do CPC).Além 

disso, o autor também pretende regulamentar as visitas e ofertar alimentos 

ao filho menor. Sabe-se que nas ações de alimentos o foro competente é 

o do domicilio ou residência do alimentando, consoante dispõe o inciso II do 

art. 53 do Código de Processo Civil.Diante disso, nos termos do art. 53, 

inciso I, alínea a, e inciso II, do Código de Processo Civil, DECLINO da 

competência para que os autos sejam remetidos à Comarca de Nova 

Canaã do Norte- MT.Assim, REMETAM-SE os presentes autos àquela 

Comarca.INTIMEM-SE.Às providências.Colíder, 12 de março de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87553 Nr: 934-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SOUZA MUNIZ - 

OAB:PA 7578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 934-60.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87553.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, movida por Leida Valente de 

Sousa em face de Wallace Mata Cerqueira.

 Entre um ato e outro, tentada intimação da parte exequente para dar 

regular prosseguimento ao feito, esta restou infrutífera, conforme certidão 

de fl. 18, pois a informação é que mesma teria se mudado para o Estado 

do Pará.

 Após, aportou à fl. 20 manifestação do Ministério Público Estadual, se 

limitando em dizer que se manifestou nos autos n° 933-75.2014.811.0009 

– Código Apolo n° 87552 (Ação de dissolução de união estável c/c 

guarda, partilha de bens e pedido de alimentos - Apenso), onde pugna 

pela remessa do presente feito para a Comarca de origem, qual seja, 

Bujaru/PA.

É o relatório.

DECIDO.

Como consabido, nos casos de ação execução de alimentos, o foro 

competente para processamento é a do domicílio ou residência do 

alimentando, (art. 53, II, do CPC).

Diante disso, nos termos do art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DECLINO da competência para que os autos sejam remetidos à Comarca 

de BUJARU-PA.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos àquela Comarca.

INTIMEM-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87547 Nr: 928-53.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO 

RODRIGUES VIDINHA - OAB:PA 10.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 928-53.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87547.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão do menor Wallace Ramon Sousa 

Cerqueira, movida por Wallace Mata Cerqueira em face de Leida Valente 

de Sousa.

 O Sr. Wallace e a Sra. Leida viveram em união estável da qual adveio dois 

filhos. Nos autos n° 933-75.2014.811.0009 – Código Apolo n° 87552, fora 

homologado acordo entre as partes, em que a guarda dos menores 

permaneceriam com a genitora e que as visitas aconteceriam de forma 

livre pelo genitor.

Entretanto, ocorre que, a informação apresentada nestes autos é de que a 

Sra. Leide, mudou-se para esta comarca trazendo consigo o menor 

Wallace Ramon, sem avisar o Sr. Wallace, o que dificultou a visita ao 

menor, razão pela qual ingressou com esta ação.

 Entre um ato e outro, fora determinada a citação da requerida, que restou 

infrutífera, por ter retornado ao Estado do Pará conforme certidão de fl. 

40.

 Razão pela qual, abriu-se vistas ao Ministério Público, o qual se 

manifestou nos autos n° 933-75.2014.811.0009 – Código Apolo n° 87552, 

pugnado pela remessa dos vertentes autos e seus apensos para a 

Comarca de Bujaru/PA.

É o relatório.
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DECIDO.

Como consabido, nos casos de ação de divórcio, separação, anulação de 

casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, o foro 

competente para processamento é a do domicílio do guardião de filho 

incapaz (art. 53, I, a, do CPC).

Além disso, o autor também pretende regulamentar as visitas e ofertar 

alimentos ao filho menor. Sabe-se que nas ações de alimentos o foro 

competente é o do domicilio ou residência do alimentando, consoante 

dispõe o inciso II do art. 53 do Código de Processo Civil.

Diante disso, nos termos do art. 53, inciso I, alínea a, e inciso II, do Código 

de Processo Civil, DECLINO da competência para que os autos sejam 

remetidos à Comarca de BUJARU- PA.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos àquela Comarca.

INTIMEM-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86842 Nr: 328-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL GOMES AMORIM, ANA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, NIVALDO GOMES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da inicial:Lourival Gomes Amorim e Ana Gomes de Amorim, 

casados, residentes nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, vem a 

presença de Vossa Excelência, requerer abertura de INVENTÁRIO 

NEGATIVO, pelo motivos de fato e de direito a seguir. Desta união adveio o 

nascimento do filho NIVALDO GOMES DE AMORIM, conforme assento de 

nascimento, ora falecido, nos termos da certidão de óbito em anexo.Tal 

procedimento se deve ao fato de que, mesmo o de cujus não ter deixado 

outros herdeiros e bens a inventariar, faz-se necessário a demonstração 

de tal circunstância, bem como da necessidade da nomeação de 

inventariante para fins de regularização de representação processual em 

futuro procedimento judicial a ser instaurado.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

DEFIRO a abertura do inventario.

NOMEIO como inventariante o Sr. LOURIVAL GOMES AMORIM, que, 

intimado da nomeação, deverá prestar, dentro de 05 (cinco) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, e declarações 

nos 20 (vinte) dias subseqüentes.

INTIME-SE o inventariante para providenciar a negativa fiscal junto às 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome do de cujus, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

CITEM-SE as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como o 

Ministério Público e eventuais interessados, estes últimos por edital com 

prazo de vinte (20) dias, certificando o transcurso do prazo com ou sem 

manifestação.

 No mais, DEFIRO o pedido formulado no item ‘3’de fl. 06. EXPEÇA-SE o 

necessário.

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Nair Santos Rokenbach, matricula 4185

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 670-09.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA PLACIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, passo a sanear o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.2) De plano, AFASTO 

a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida pela requerida (fls. 

39-51), pois, a ausência de formulação administrativa não impede o 

requerente de intentar sua pretensão juridicamente. Aliás, com a 

apresentação de contestação de mérito (fl. 39-51), tenho que restou 

configurada sua resistência, o que demonstra a necessidade de 

intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir.3) 

Quanto a ausência de comprovante de residência como pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, no presente caso, não 

merece prosperar, [...].4) Quanto ao pedido de produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, INDEFIRO, pois a ocorrência do 

acidente ficou demonstrada pelos documentos de fls. 16-17, cingindo-se a 

controvérsia apenas na comprovação do grau de invalidez do autor. 5) 

Por outra lado, no tocante a prova pericial, por ser imprescindível para o 

deslinde do presente feito, DEFIRO-O e, consequentemente, nomeio a Dra. 

Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita para 

atuar nos autos, [...]. 6) Diante da nomeação do perito judicial, DETERMINO 

que o ônus da perícia médica a ser realizada, seja a encargo da parte 

requerida, ante a hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da 

justiça gratuita.INTIME-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo comprovar nos autos.7) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente 

técnico.[...]8) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos. 9) [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 3282-17.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DIAS MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815

 [...]1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, passo a sanear o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.2) De plano, AFASTO 

a preliminar de ausência de interesse de agir, [...].3) Já em relação a 

carência de ação por falta de documento imprescindível ao exame da 

causa, qual seja, laudo pericial do IML e boletim de ocorrência, afere-se 

que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos[...]Comprovado, 

pois, o acidente e o nexo causal, desnecessária a apresentação de 

outros documentos, motivo pelo qual, AFASTO a preliminar arguida. 4) Não 

há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.5) No tocante a prova pericial, DEFIRO conforme requerido pelo 

autor à fl. 84. Assim, nos termos do artigo 480 do Código de Processo 

Civil, DETERMINAR a realização de pericia médica, razão pela qual 

INTIME-SE a perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, uma 

vez que a nomeio como médica perita para atuar nos autos, FIXANDO os 

honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá 

ser agendada pela Secretaria de Vara.6) Assim, ante a nomeação do 

perito judicial, DETERMINO que o ônus da pericia médica a ser realizada, 

seja a encargo a parte requerida, ante a hipossuficência da parte autora, 

eis que beneficiária da justiça gratuita.INTIME-SE a parte requerida para 

que promova o pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo comprovar nos autos.7) INTIMEM-SE as 

partes da nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que 

começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

assistente técnico.Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder 

apenas as seguintes indagações: [...] 8) Apresentado o resultado da 
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perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestar nos 

autos. 9) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89580 Nr: 2598-29.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO APARECIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do acima exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 

a pagar ao Márcio Aparecido Alves, o benefício de amparo social no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo - DER (10/02/2011, fl. 87 verso), nos termos dos parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: [...] Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC.DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. 

I, da Lei Estadual 7.603/2001.Por essa mesma razão, CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 8º, NCPC e Súmula 111 do STJ).Sem 

custas.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as cominações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 13 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97572 Nr: 518-24.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora Rita 

de Cássia Sanches, a partir da data do seu requerimento na via 

administrativa (10/12/2015, fl. 26), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benef íc ios 

previdenciários.Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010:[...] CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC. [...] 4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.5 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 08 

de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 2105-18.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora Neide 

Soares Vieira, a partir da data do seu requerimento na via administrativa 

(08/07/2015, fl. 37), no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários.[...] CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e determino a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias.[...] E, por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).4 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente sentença, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 08 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98091 Nr: 849-06.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ào autor 

Silvano da Conceição dos Santos, a partir da data seguinte a sua 

cessação na via administrativa (23/02/2016 fl. 16), no valor do 

salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios 

previdenciários.[...] .Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Sem custas, na forma da lei. E, 
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por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).3 - Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.4 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 5 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 08 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89497 Nr: 2517-80.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DANIELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Célia Regina Danieli dos Santos, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, desde a data da propositura da ação 

(11/09/2014, fl. 05), perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez na data do laudo pericial (05/05/2016, fl. 186 verso), devidamente 

atualizado.[...] Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 08 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87988 Nr: 1292-25.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALENCAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos previstos no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

IMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA AUTORA (BPC 

– BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL), trazendo documentos aos 

autos que comprovem a implantação do benefício, sob pena de incorrer 

em crime de prevaricação.OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento à Demandas Judicial para cumprimento 

da presente decisão.2 – Após comprovada a implantação do benefício por 

parte da Autarquia Ré, tendo em vista que não foi apresentado 

comprovação de requerimento administrativo do benefício pretendido nos 

autos do processo e, conforme determinação no Recurso extraordinário n. 

631240 do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

FEITO pelo prazo de 30 dias para apresentação do referido requerimento 

administrativo junto ao requerido, sob pena de extinção do feito com 

suspensão do benefício concedido em sede de tutela antecipada. Caso 

seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário.Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para 

que informe nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do 

benefício em voga, no prazo de 10 (dez) dias.3 – Após tudo cumprido, 

ABRA-SE vistas ao Ministério Público, para, no prazo legal, manifestar pelo 

que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 12 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1015-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FAGUNDES JACOME, EDILSON FAGUNDES 

JACOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exporto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo o art. 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é 

beneficiária da gratuidade da justiça, na forma da lei. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as cominações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 12 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83958 Nr: 1328-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DDO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA CRISTINA INÁCIO, GESSICA INACIO 

RIBEIRO, JEAN CARLOS INACIO RIBEIRO, ANA CAROLINA MARTINS 

RIBEIRO, ROSIMEIRE MARTINS RIBEIRO DE SOUZA, ROSANGELA 

MARTINS RIBEIRO, GILDO MARTINS RIBEIRO, ROSANA MARTINS RIBEIRO 

FACIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

OAB/MT, LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - OAB:RS 18.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 283 de 585



 Autos nº: 1328-04.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83958.

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a decisão de fl. 138-138/verso 

fora cumprida, sendo expedidos os competentes alvarás conforme se vê 

às fls. 149-154.

 Ademais, a sentença de fl. 113-114 determina que os valores 

correspondentes à menor Ana Carolina Inácio Ribeiro deverão permanecer 

depositados em juízo até que ela complete a maioridade.

 Portanto, CUMPRA-SE o remanescente da sentença supramencionada 

encaminhando os autos ao arquivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 07 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97727 Nr: 623-98.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 623-98.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 97727.

Vistos, etc.

1 – Certifique-se a Secretaria acerca do transito em julgado da sentença 

proferida às fls. 38-41.

2 - DEFIRO conforme requerido ao ID à fl. 48. Portanto, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judiciais, para que proceda com a implantação do benefício concedido à 

parte autora, ou, comprove nos autos que assim já tenha feito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de incurso em crime de improbidade administrativa, 

além de possível responsabilização cível.

Sintetizo os dados necessários para implantação do benefício:

Número do CPF: 775.391.821-00.

Nome da Mãe: Dalvina Machado de Jesus.

Nome do segurado: Maria das Graças Freitas.

Endereço do segurado: Rua Ipiranga, nº 126, setor Norte, em Colíder-MT.

Benefício concedido: pensão por morte.

 3 - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestar pelo que intender 

de direito.

4 – Após, inexistindo requerimentos, certifique-se e arquive-se o presente 

feito com as cautelas de praxes, uma vez que o presente feito já transitou 

em julgado (fl. 198).

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50955 Nr: 1671-39.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ TOLEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/174.

Código Apolo nº: 50955.

 Vistos etc.

 1) Tendo em vista a certidão de fl. 137, INTIME-SE o advogado constituído 

nos autos, para, no prazo de 10 (de) dias, manifestar pelo que entender 

de direito.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 06 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31298 Nr: 2195-12.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP 175.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Processo nº: 2195-12.2004.811.0009.

Código nº: 31298.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 

313, §1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO.

2 - Ante o pedido de habilitação às fls. 163-165 formulado pela esposa do 

“de cujus” (autor) e filhos, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITE-SE a 

parte demandada para se pronunciar em 5 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 08 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92606 Nr: 1053-84.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Pensão por 

Morte formulado por Maria Rita dos Santos Oliveira, contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do NCPC, por ser beneficiária 

da Justiça Gratuita, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P.R.I.C.Publique-se. Registre-. Intimem-se.Colíder, 13 

de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3865 Nr: 180-17.1997.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ASSIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B, MANOEL FRANCISCO 

DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

510,10 (Quinhentos e dez reais e dez centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 332, bem como a diligência do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este valor deverá ser lançado 

na guia única de forma separada, sendo R$ 492,10 (quatrocentos e 

noventa e dois reais e dez centavos), para recolhimento de guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 528-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos n°. 528-97.2018.811.0009 – Código n°. 110248

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 05 de junho de 2018, 

às 15h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110306 Nr: 572-19.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos n°. 572-19.2018.811.0009 – Código n°. 110306

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de maio de 2018, 

às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 38585 Nr: 704-96.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF, MRP, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronald Rudá Renner - 

OAB:2808-B

 Código nº. 38585

Despacho.

Vistos, etc.

Ante ao teor da Resolução nº 01/15-TP, que definiu a competência deste 

juízo para processar e julgar os feitos criminais em geral, com 

cumprimento das Cartas Precatórias Criminais, bem como exercer a 

Corregedoria dos Estabelecimentos Penais e privativamente analisar e 

julgar os processos decorrentes de Violência Doméstica Familiar Contra a 

Mulher – Lei n. 11.340/2016, Lei Maria da Penha, bem como reservou aos 

Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, processar e julgar os feitos 

cíveis em geral, repartidos por distribuição aleatória e equitativa de feitos, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição dos feitos cíveis que originalmente couberam a esta Vara 

aos Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, promovendo a baixa nos 

registros deste Foro Criminal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 49472 Nr: 201-70.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO LAVEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Código nº. 49472

Despacho.

Vistos, etc.

Ante ao teor da Resolução nº 01/15-TP, que definiu a competência deste 

juízo para processar e julgar os feitos criminais em geral, com 

cumprimento das Cartas Precatórias Criminais, bem como exercer a 

Corregedoria dos Estabelecimentos Penais e privativamente analisar e 

julgar os processos decorrentes de Violência Doméstica Familiar Contra a 

Mulher – Lei n. 11.340/2016, Lei Maria da Penha, bem como reservou aos 

Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, processar e julgar os feitos 

cíveis em geral, repartidos por distribuição aleatória e equitativa de feitos, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição dos feitos cíveis que originalmente couberam a esta Vara 

aos Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, promovendo a baixa nos 

registros deste Foro Criminal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 10702 Nr: 170-31.2001.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND. FRIGORIFÍCA NORTE COLIDENSE LTDA - FRICOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO WATANABE, LUIZ ALBERTO 

PEREIRA NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO GIRÃO 

D'ÁVILA - OAB:MS-7456

 Código nº. 10702

Despacho.

Vistos, etc.

Ante ao teor da Resolução nº 01/15-TP, que definiu a competência deste 

juízo para processar e julgar os feitos criminais em geral, com 

cumprimento das Cartas Precatórias Criminais, bem como exercer a 

Corregedoria dos Estabelecimentos Penais e privativamente analisar e 

julgar os processos decorrentes de Violência Doméstica Familiar Contra a 

Mulher – Lei n. 11.340/2016, Lei Maria da Penha, bem como reservou aos 

Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, processar e julgar os feitos 

cíveis em geral, repartidos por distribuição aleatória e equitativa de feitos, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição dos feitos cíveis que originalmente couberam a esta Vara 

aos Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, promovendo a baixa nos 

registros deste Foro Criminal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 188-28.1996.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINO AFONSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divanir Marcelo de Pieri - 

OAB:5698/MT, José Francisco de Souza Fernandes - 

OAB:5977-A/MT

 Código nº. 2616

Despacho.

Vistos, etc.

Ante ao teor da Resolução nº 01/15-TP, que definiu a competência deste 

juízo para processar e julgar os feitos criminais em geral, com 

cumprimento das Cartas Precatórias Criminais, bem como exercer a 

Corregedoria dos Estabelecimentos Penais e privativamente analisar e 

julgar os processos decorrentes de Violência Doméstica Familiar Contra a 

Mulher – Lei n. 11.340/2016, Lei Maria da Penha, bem como reservou aos 

Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, processar e julgar os feitos 

cíveis em geral, repartidos por distribuição aleatória e equitativa de feitos, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição dos feitos cíveis que originalmente couberam a esta Vara 

aos Juízos da 1ª Vara e 2ª Vara desta Comarca, promovendo a baixa nos 

registros deste Foro Criminal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107957 Nr: 3161-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 À vista do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu JEFFERSON KRAUSE DE SOUZA, das imputações 

a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do CPP.Considerando que com a absolvição desapareceram os 

motivos ensejadores da prisão cautelar, DETERMINO a expedição de 

Alvará de Soltura em favor do sentenciado, devendo o mesmo ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Diante da absolvição deixo de condenar o acusado no 

pagamento das custas processuais.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Finalmente, preclusa as vias impugnativas, arquive-se.Às 

Providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

15 de março de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 3911-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 3911-59.2013.811.0009 – Código nº. 86953

Despacho

Vistos, etc.

INTIME-SE o Ministério Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 15 de março de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109703 Nr: 193-78.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 193-78.2018.811.0009 – Código nº. 109703

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl.09 devolva-se à origem.

2. Cancela-se audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 15 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERSINO FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 
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1000190-09.2018.8.11.0009 AUTOR: JOVERSINO FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Não obstante 

o louvável esforço do ESTADO DE MATO GROSSO em dar cumprimento 

voluntário à decisão liminar concedida em favor da parte autora, conforme 

ofício e documentos juntados aos autos (id. 12234496), não há como se 

acolher o pleito constante do id. 12234473. Isso porque o ofício juntado 

aos autos não relacionou nenhum documento a ser fornecido pela parte 

autora. Mas, ainda que houvesse a indicação, os documentos pessoais da 

parte autora (RG, CPF e Cartão SUS), laudos médicos e solicitação do 

procedimento pleiteado constam tanto destes autos que tramita 

eletronicamente pelo Sistema PJE quanto no Sistema de Regulação - 

SISREG III, os quais o requerido possui acesso. De outro lado, verifica-se 

que o orçamento apresentado pela Clínica e Microcirurgia de Olhos de 

Várzea Grande (id. 12234496 - pág. 3) corresponde exatamente à 

indicação médica feita pelo Dr. Rodrigo Sanches Oliveira (id. 11641423 - 

pág. 9), pleiteada na petição inicial o procedimento cirúrgico de facectomia 

com implante de lente em OE + vitrectomia posterior em OE. Assim, 

OFICIE-SE ao estabelecimento CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE 

VÁRZEA GRANDE, informando-o da presente decisão, bem como para 

REALIZAR o procedimento pleiteado no prazo de 05 (cinco) dias, com 

base no orçamento apresentando pelo ESTADO DE MATO GROSSO no id. 

12234496 - pág. 3, no montante de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos 

reais), suficiente para a realização do procedimento cirúrgico de 

facectomia com implante de lente intraocular e vitrectomia posterior, 

considerada a URGÊNCIA que o caso requer por haver risco da perda da 

visão. Realizada a assinatura de termo de responsabilidade tanto do 

prestador de serviço quanto da parte autora favorecida, nos termos do 

Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde, e comprovado 

documentalmente a realização da cirurgia, conforme prescrição médica, 

observado, portanto, a prestação de contas exigida pelo art. 1.319, 

“caput”, da CNGC, por se tratar de verba pública, intime-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para comprovar a realização do pagamento em favor da 

prestadora de serviços de saúde, considerando que este já ordenou a 

despesa de 50% (cinquenta por cento) do valor para a realização do 

p roced imen to  c i r ú rg i co ,  con fo rme  no ta  d e  e m p e n h o 

21601.0001.18.000669-2 (id. 12234496 - pág. 8). Quanto ao bloqueio 

judicial no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) realizado nos autos 

(id. 12156647 e id. 12226662), em caso de inadimplemento do 

procedimento cirúrgico pela parte requerida, o valor será levantado em 

favor da prestadora de serviços de saúde no valor necessário do 

orçamento. Em caso contrário, tal montante será restituído ao erário. Em 

seguida, dê-se vista dos autos para que a parte ré se manifeste a respeito 

da prestação de contas suso declinada, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, na previsão do § 4º, do mencionado art. 1.319, da CNGC, 

facultando-lhe a adoção das providências julgadas pertinentes - inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE). Comunique-se a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho como 

MANDADO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 18h55 do 

dia 15/03/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 15 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-20.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DANTAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010227-20.2011.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ADAO DANTAS 

DE MENEZES Parte Ré: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A ( 

ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A - TELESP), OI MOVEL 

S.A . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor 

(a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 

11075148, bem como, do espelho de penhora id – 12259737, para 

manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 16/03/2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010551-68.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GONSALVES SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010551-68.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: EXECUTADO: SUELI GONSALVES SANTANA . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor 

(a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 

11075149, bem como, do espelho de penhora id – 12260152, para 

manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colider, 16/03/2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 2360-44.2013.811.0009

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GIVANILDO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DIEGO BARRETO DA CRUZ - OAB:17.238/MT, JULIANO 

SGUIZARDI - OAB:MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Certifico que passo a intimar os advogados das partes - Autora e 

Requerida, dos termos da r. Decisão de fls. 188, a seguir transcrita.

DESPACHO: Vistos em correição. O querelante após a publicação da 

sentença de p. 170/171, peticionou às p. 176/177 requerendo a restituição 

do prazo para apresentação suas alegações finais, justificando que a 

ausência dela se deu por culpa exclusiva do advogado que também o 

representa. Mantenho a sentença objurgada pelos seus próprios 

fundamentos, sem razões a modificar o convencimento expendido. Até 

porque a justificativa acima, além de ser ter implausível, demonstra ainda 

mais que os patronos do querelante parecem ser desorganizados com 

seus prazos ou suas eventuais contratações, o que levou a extinção da 

punibilidade do querelado justamente pela perempção. No mais, apenas a 

título de registro, verificado que ainda se restituísse o prazo e retornasse 

a fase de julgamento de sentença, teria que fazê-la pelo reconhecimento 

da prescrição dos crimes investigados, uma vez que a queixa-crime foi 

recebida em 14 de novembro de 2014 (p. 69), passando mais de 03 anos 

desde desta data. Desta feita, a parte irresignada, deve pleitear a reforma 

da sentença ao juízo ad quem. Por fim, cumpra-se integralmente a 

sentença de p. 170/171. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108413 Nr: 4648-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo ou apresentação dos embargos 

monitórios.

Após, intime-se o requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112169 Nr: 6224-37.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joedson Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

LOAS. 3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a 

questão. NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 06 de abril de 

2018,  às  13h20min. INTIME-SE o per i to ,  por  e -ma i l 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do CPC.4 – Determino a realização de estudo 

socioeconômico, no sentido de avaliar as condições da parte requerente, 

ficando a cargo da Assistente Social lotada no fórum desta comarca, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente, para realizar tal estudo no prazo 

de 30 dias.5 – Intimem-se as partes, e seus advogados.6 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100753 Nr: 1257-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCILIA PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

pretendido.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102710 Nr: 2122-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS 

LTDA - ME (SERCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de 

execução e nestes termos, proceda a escrivania as anotações 

necessárias, inclusive junto ao cartório distribuidor.

O decreto lei 911/69 afirma em seus artigos 4º e 5º que:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.

 Tendo em vista que o autor já juntou nos autos o valor do crédito, 

determino a expedição do mandado de penhora.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60215 Nr: 1967-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar o advogado da parte requerida para, no 

prazo legal apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos.

A parte executada requer a suspensão do leilão, afirmando que está 

manejando contra o banco exequente cumprimento de sentença provisório 

(Código 118179).

Afirma que a dívida cobrada nos citados autos é absolutamente superior 

ao valor dos presentes autos, sendo que a presente execução poderia 

ser compensada com a outra.

Considerando o disposto no artigo 368 e seguintes do Código Civil 

SUSPENDO o leilão anteriormente agendado.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31289 Nr: 2338-11.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKIELSON SELZLER KLAHOLD, WALTER 

KLAHOLD, CRISELDA SELZLER KLAHOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210/O

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Em face da desistência do interesse recursal manifestado pelas partes, 

certifique-se a secretaria o transito em julgado da presente ação.

Em face do acordo celebrado entre as partes, revogo a decisão de fls. 

149/153 que determinou a realização de hasta pública de bem imóvel 

penhorado, bem como, determino a desconstituição da penhora que recai 

sobre bem imóvel conforme auto de penhora de fls. 142.

Custas remanescentes pela executada, nos termos do acordo de fls. 

154/155.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 1853-16.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte requerente para que indique outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias, caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique 

bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito com 

fundamento no artigo 921 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20476 Nr: 1620-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Intimar o atual advogado da parte autora conforme segue: "Vistos. Ante a 

inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente a parte autora para que 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Sem prejuízo, translade-se para estes autos cópia 

da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros código 

23174. Após, aguarde-se o trânsito em julgado daquela sentença, 

certificando-se oportunamente, para fins de verificação do interesse no 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 1307-38.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE VICENTE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZA SANTOS GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto 

de reapreciação em outro momento. 4 – Determino a realização de Estudo 

Social para avaliar as condições das partes, ficando o estudo a cargo das 

profissionais lotadas no fórum desta comarca, as quais deverão ser 

intimada pessoalmente, para realizar tal estudo no prazo de 30 dias. 5 – 

Designo o dia 23 de abril de 2018, as 14h00min, para realização da 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Cite-se a parte requerida (art. 

247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). 6 – Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. 7 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98287 Nr: 106-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O
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 Pena Definitiva Desta forma, finalizadas as operações relativas ao 

estabelecimento da pena do acusado, temos como medida suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime a condenação do réu DANIEL 

BATISTA ao cumprimento da pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, 

sendo cumprida em regime inicialmente fechado (artigo 33 do CP), bem 

como ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 

favor da vítima, a título de reparação por danos morais. Da Detração. 

Verifica-se que o artigo 1º da Lei 12.736/2012 trouxe para o juízo de 

conhecimento, no momento da sentença condenatória, a detração, ou 

seja, a qual deve ser feita para a fixação do regime inicial da pena. Senão 

vejamos: 1º A detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a 

sentença condenatória, nos termos desta Lei. Insta consignar que no 

presente caso o sentenciado foi preso em virtude da prisão em flagrante 

em 29/12/2016, permanecendo preso até a presente data (13/03/2018). 

Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou preso por 

01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias, restando cumprir 09 

(nove) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias. Da Impossibilidade 

da Substituição da Pena. Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe 

substituição por pena restritiva de direitos, pois os delitos foram cometidos 

mediante grave ameaça. Da Impossibilidade de ser concedido o benefício 

do SURSIS. Não há que se falar em suspensão condicional da pena visto 

que o réu não preenche os requisitos legais do artigo 77 do Código Penal. 

Prisão Preventiva Estão presentes os requisitos autorizadores de sua 

prisão preventiva, especialmente para acautelar a ordem pública (art. 312 

do CPP), diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais já 

apreciadas, principalmente por tratar-se de crime hediondo praticados 

contra pessoa de apenas 13 anos de idade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 1317-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDES PEROVANO PIOVEZAN, CARLOS 

ANSELMO PEROVANO PIOVEZAN, MARCOS GUIDO PEROVANO 

PIOVEZAN, EDVAR PEROVANO PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos:

a. Acoste a procuração de ROSENILDES PEROVANO PIOVEZAN;

b. Realize o pagamento das custas processuais.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 5588-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CANUTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida do teor do despacho 

abaixo transcrito: "1. Declaro encerrada a instrução processual.2. 

Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, em forma de 

memoriais, no prazo legal. 3. Saem os presentes intimados.4. Cumpra-s."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38814 Nr: 3512-84.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, MARCO VANIN GASPARETTI - 

OAB:OAB/SP 207.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 Vistos.

Consoante determinado na sentença que o alvará de liberação de valores 

somente seria expedido após a comprovação da quitação de dividas 

fiscais, indefiro o pedido de fls. 194.

Certifique-se o transito em julgado e autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1045-74.2007.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424, 

ELIAS MALEK HANNA - OAB:356-B, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

De início, cumpra-se a decisão de fls. 350.

Constatada a existência dos valores relatados no item “1” das folhas 

346-verso, desde já defiro a penhora no rosto dos autos código 25430, 

em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, no valor de R$ 9.000,00 

(nove mil reais), devendo ser efetuado aquele juízo para que vincule tais 

valores à estes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 4081-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Vistos.

Intime-se a arrematante para informar conta para realizar o levantamento 

de valores.

Após, expeça-se alvará para levantamento dos valores pago pela 

inventariante.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 115, intimando o executado e o 

cônjuge. Ato continuo, certifique e autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 Vistos.

O executado afirma às fls. 99/102 que houve excesso de penhora, vez 

que o montante atualizado da dívida corresponde em torno de 12% (doze 

por cento) do valor atribuído ao imóvel penhorado pelo Oficial de Justiça.
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Alega que a avaliação realizada pelo Sr. Meirinho não corresponde ao 

valor real da área. Requer a substituição da penhora, oferecendo um 

imóvel urbano com benfeitorias.

Manifestação do exequente às fls. 159 concordando com os valores 

apontados.

Assim, defiro a substituição da penhora pleiteada.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação para o imóvel urbano 

indicado pelo executado às fls. 99/102.

Oficie-se ao CRI para que realize a baixa da penhora do imóvel rural 

penhorado às fls. 71.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 3665-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 Vistos.

Considerando o certificado às fls. 310, declaro o perdimento da prova 

testemunhal.

Intimem-se às partes para apresentação de alegações finais.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68624 Nr: 1984-10.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:MT/10565

 Vistos.

Intime-se novamente o réu, na pessoa de seu procurador constituído, para 

apresentação de alegações finais no prazo legal.

Após decurso do prazo, certifique-se e envie os autos para a Defensoria 

Pública apresentar os memorias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61212 Nr: 3032-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLER CINI BELUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ 160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138486 OAB/SP

 Vistos.

Assim, ante a inércia das partes, homologo o cálculo apresentado pelo 

perito judicial.

Determino a intimação das partes para que requeiram o que entender 

cabível, no prazo de 15 dias.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2759-69.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA 

DE AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21764 Nr: 2784-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GROSSKLAUS, LUIZ FERNANDO DOS 

SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inercia da exequente, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111129 Nr: 5762-80.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e 

Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96339 Nr: 4955-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu 

DANIEL PAULO SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I 

e V, c.c artigo 213, todos do Código Penal.Da aplicação da pena - Crime de 

rouboEm atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as 

circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de 

diminuição e de aumento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30937 Nr: 1981-31.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Acolho o parecer ministerial.

I - Solicitem-se informações acerca da carta precatória expedida à 

Comarca de Pontes e Lacerda e Ataléia/MG, conforme determinado em fls. 

252.

II - Expeça-se carta precatória à Comarca de Mirassol D’oeste/MT e 

Cáceres/MT visando à oitiva da testemunha PM Nivaldo de Arruda Silva.

III - Expeça-se carta precatória à Comarca de Mirassol D’Oeste/MT para 

fins de inquirição da testemunha Joelcio Alessandro da Silva Fernandes

IV – Expeça-se nova carta precatória à Comarca de Jaciara/MT para oitiva 

da vítima Soraia Moreira Alves, no endereço declinado pelo Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89194 Nr: 1930-73.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO OVÍDIO DE OLIVEIRA, MARIA DO 

AMPARO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNS DEIVY SOUZA GARATE 

- OAB:4396, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar contrarrazões de 

apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21680 Nr: 2730-53.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Tendo em vista que foi expedido o mandado para intimar o recuperando 

acerca da pena multa, ANULO decisão de fls. 415/417 (a enumerar), que 

determinou a regressão e suspensão cautelar do regime de cumprimento 

da pena do recuperando, bem como REVOGO a prisão preventiva 

decretada.

Desta feita, atualize-se o cálculo de pena da multa e intime-se o 

recuperando para efetuar o pagamento sob pena de ser remetido cópia 

dos autos à Procuradoria do Estado para inscrição em dívida ativa e 

ajuizamento do feito fiscal-executório.

Atente-se a secretaria quanto da intimação do apenado, tendo em vista 

que o mesmo comparece mensalmente neste balcão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 2264-44.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Contrarrazões de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61017 Nr: 2820-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ROBERTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61017

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso em face de Carla Roberta Garcia 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que não obstante devidamente citada, não 

efetuou a executada a quitação da dívida e tampouco apresentou 

embargos à execução.

É o relato do necessário.

 De pronto, indefiro o petitório carreado às fls. 76, posto que é dever da 

parte exequente instrumentalizar o processo executivo, não se 

justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de 

localizar os bens do devedor. Não restou demonstrado que tenha a parte 

exequente realizado diligências que tenham restado infrutíferas quanto a 

tal requerimento.

 Ora, é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 1) Deste modo, intimem-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

constituído, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos autos 

bens da parte executada passíveis de penhora ou comprove nos autos 

que diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los. No mesmo 

prazo, visando dar celeridade ao feito deverá apresentar cálculo 

atualizado do débito devido.

 2) Expeça-se certidão de inteiro teor nos moldes do art. 517, ss. CPC em 

03 três dias [§ 2o, do art. 517, CPC] em favor da parte exequente para o 

fim de que a mesma seja levada a protesto pela parte postulante.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 1395-18.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos moldes do inc. I, do art. 

487, CPC o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora nas 

custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa sobrestada a sua cobrança por 

até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, 

CPC.Notifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 13 de março de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a liminar de reintegração de posse do imóvel em favor 

dos Requerentes, relativa à parcela que lhes cabe da composse do 

referido imóvel, o que corresponde a 86,54% (oitenta e seis vírgula 

cinquenta e quatro por cento) da área total, ou seja, 1.729,0000 ha (um mil, 

setecentos e vinte e nove hectares) da área do imóvel denominado 

“FAZENDA FORMIGÃO”, situado no Distrito de Alto Juruena, zona rural do 

município de Campos de Júlio/MT, descrito na inicial em favor dos 

requerentes.De igual, modo visando efetividade a tutela deferida, 

determino o imediato bloqueio dos produtos depositados no armazém da 

empresa Amaggi em Campos de Júlio/MT, recebidos a título de pagamento 

do arrendamento da área em questão referente a safra2016/2017, 

correspondente a 8.160 sacas de soja, entregues naquele armazém pelos 

arrendatários Valerio Valentin Barrachini e Assis Filipi Tomé, 

representadas pelas notas fiscais de nº 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 208, 214, 216, 

217 e 216, dos autos sendo que nomeio a empresa Amaggi de Campos de 

Júlio/MT como fiel depositária dos grãos.Expeça o competente mandado de 

reintegração de posse.Saem os requeridos citados, para que responda à 

presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser (CPC, art. 

564).Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1571-70.2009.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:MT 5.427-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que decorreu prazo superior ao requerido para extração 

de cópias, fl. 111, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36857 Nr: 1556-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO PINTO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra a sentença retro, arquivando-se o feito com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69884 Nr: 2907-36.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINEI FERNANDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 Código 69884

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de procedimento comum interposta por Silvinei 

Fernandes de Paula em face do Município de Comodoro-MT.

 Deferida tutela de urgência nos autos apresentou a parte autora, 

derradeiramente manifestação no sentido de que o INSS cessou na seara 

administrativa o benefício concedido nos autos em sede de tutela de 

urgência.

É o relato do necessário.

 1) Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

bem como da impugnação à contestação porventura apresentada;

 2) Certifique a tempestividade do agravo de instrumento interposto nos 

autos. Se tempestivo, desde já informo que mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Deste modo aguarde-se o julgamento do 

agravo de instrumento interposto nos autos;

 3) Considerando que a proposta dos honorários já foram apresentados 

aos autos, cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 77.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, ALM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TRV TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO 

SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, BANCO FIDIS 

S.A, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO SABBÁ S.A, RAIZEN COMBUSTIVEL 

S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS 

LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, ferreira de sousa&barcelos ltsa-me, 

Banco triângulo s.a, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BANCO RODOBENS S/A, NOMA 

DO BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, 

FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, Banco de lage Landen Brasil S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DANIELE 

COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 
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CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 Código 78647

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Raízen Combustíveis S/A interpõe Embargos de Declaração contra 

decisão de ref.550, que determinou que a embargante realizasse o 

depósito de quantia retida indevidamente, mediante compensação de 

crédito.

Segundo a embargante não houve qualquer ilegalidade em sua conduta, 

isto porque a compensação teria ocorrido no momento em que a decisão 

que deferiu a recuperação judicial estava suspensa por liminar em agravo 

de instrumento.

Deste modo, requer que sejam acolhidos os presentes embargos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

 Consoante prevê o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou 

eliminar contradição.

 Atento aos autos verifico que, a pretensão do embargante não merece 

prosperar, vez que não observo, nos autos, qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada no decisum objurgado, tendo em 

vista que os fatos e o direito postos a julgamento foram exaustivamente 

examinados e decididos, tendo a decisão esgotado a análise e a 

fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

Tal conclusão se extrai do fato que, embora houvesse realmente a 

decisão suspendendo, em sede de liminar, a recuperação judicial, a 

embargante se valeu daquela para prontamente realizar uma 

compensação em nítido temor de deferimento da recuperação, o que 

ocorreu por ocasião do julgamento do mérito do agravo.

A conduta da embargante foi, no mínimo, de má-fé, pois antevendo o 

deferimento da recuperação quis burlar o concurso de credores que viria 

a existir.

Ademias, a atitude da embargante pode frustrar o principal escopo da 

recuperação judicial que é o saneamento da empresa.

 Portanto, não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no artigo 1.022, do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

 Deixo de condenar a parte embargante em multa por não vislumbrar o 

caráter protelatório [art. 1.026, §2º, CPC].

 Ainda, diante de tal decisão determino a vinculação aos autos dos valores 

depositados pela embargante, devendo, após, serem levantados em favor 

da embargada na conta fornecida nos autos, devendo o administrador 

judicial ser intimado desta decisão.

 Determino que seja as intimações da embargante sejam realizadas em 

nome de Geraldo Fonseca de Barros (OAB/SP 206.438) e Rodolpho 

Vannucci (OAB/SP 217.402), sob pena de nulidade.

Por fim, evitando-se tumulto e, até mesmo, para que não haja confusão em 

possível recurso, determino que, após o cumprimento desta decisão, 

volte-me os autos conclusos para análise da petição de ref.589.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 247-06.2013.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, ROSIANE SILVA BINA - OAB:4966/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:MT/9372

 Código 62201

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de guarda interposta por Eni Caetano Fiuza e outro em 

face de Pedro Luiz de Souza todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, vislumbro que derradeiramente fora designada 

audiência de conciliação a qual restou infrutífera.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Cadastre o advogado da parte requerida no sistema Apolo, caso já não 

o tenha feito;

2) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas;

3) Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em 

30 (trinta) dias, por atuar no presente feito na qualidade de “custos iuris”. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, requisite a devolução 

imediata dos autos.

 Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 13 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61017 Nr: 2820-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ROBERTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61017

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso em face de Carla Roberta Garcia 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que não obstante devidamente citada, não 

efetuou a executada a quitação da dívida e tampouco apresentou 

embargos à execução.

É o relato do necessário.

 De pronto, indefiro o petitório carreado às fls. 76, posto que é dever da 

parte exequente instrumentalizar o processo executivo, não se 

justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de 

localizar os bens do devedor. Não restou demonstrado que tenha a parte 

exequente realizado diligências que tenham restado infrutíferas quanto a 

tal requerimento.

 Ora, é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 1) Deste modo, intimem-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

constituído, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos autos 

bens da parte executada passíveis de penhora ou comprove nos autos 

que diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los. No mesmo 

prazo, visando dar celeridade ao feito deverá apresentar cálculo 

atualizado do débito devido.

 2) Expeça-se certidão de inteiro teor nos moldes do art. 517, ss. CPC em 

03 três dias [§ 2o, do art. 517, CPC] em favor da parte exequente para o 

fim de que a mesma seja levada a protesto pela parte postulante.

 Intime-se.
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Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27440 Nr: 1564-15.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C P INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Afixe-se o edital de intimação expedido no átrio do Foro, certificando o 

ocorrido.

No mais, cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 652-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA, PRA-CAMPO - 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ANDREMAQ 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, SÉRGIO 

ARTHUR DIAS FERNANDES - OAB:116.570/SP

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Atente-se a Serventia a celeridade do andamento dos processos afetos à 

Meta 2 CNJ, cumprindo-se na íntegra as determinações proferidas 

reiteradamente.

Às providências, URGENTEMENTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20600 Nr: 1694-73.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA, PRA-CAMPO - 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ANDREMAQ 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323/MT, SÉRGIO ARTHUR 

DIAS FERNANDES - OAB:116.570/SP

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Escoado o prazo conferido à missiva encaminhada, sendo para a oitiva de 

testemunhas, certifique-se e conclusos.

 Para outra finalidade, reitere-se a devolução da missiva devidamente 

cumprida, contatando por telefone com a Comarca deprecada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61515 Nr: 3342-78.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que requeira o que entender de direito, 

haja vista a última manifestação da parte requerida, fls.: 121 dos autos do 

processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8171 Nr: 571-79.2002.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONATHAS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal de 1ª Região 

com as nossas homenagens, para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Jaciara

Portaria

PORTARIA N. 30/2018-DF

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Edinei 

Ferreira dos Santos , Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca de 

Jaciara-MT.

RESOLVE:

NOMEAR KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER, matrícula n. 28965, portador do 

RG 19773986 e CPF n. 025.371.811-23, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete II, do Gabinete do Juiz - 3ª Vara - 

Comarca de Jaciara - SDCR, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 16 de março de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 29/2018-DF

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação verbal do Excelentíssi mo Senhor Doutor 

Edinei Ferreira dos Santos - Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca de 

Jaciara -MT .

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR ADRIANA DE ALMEIDA , matrícula n. 28595, do cargo 

de Assessor de Gabinete II do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - C omarca 

de Jaciara - SDCR ;

 Art. 2º - NOMEAR ADRIANA DE ALMEIDA, matrícula n. 28595, portador do 

RG 19582951 e CPF n. 027.589.291-39, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete I do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - 

Comarca de Jaciara - SDCR da comarca de Jaciara -MT , a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 16 de março de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 122-54.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA ME, 

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA, HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, 

SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para apreciação do petitório da leiloeira (fls. 

152/153) acerca da divergência no Auto de Avaliação realizado às fls. 

129/135, tendo em vista que foi descrito imóvel matriculado sob n.º 12.031, 

porém este não consta no Termo de Penhora, assim como, não houve 

descrição do imóvel matriculado sob n.º 12.028, apenas sua avaliação.

Após, compareceu a parte exequente à fl. 153 requerendo a redução do 

leilão designado para apenas 03 (três) imóveis, tendo em vista o valor do 

débito e o total da avaliação.

Pois bem. Os imóveis penhorados foram avaliados em R$ 1.010.000,00 

(um milhão e dez mil reais), superando em muito o débito que perfaz o 

montante de R$ 127.557,99 (cento e vinte e sete mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Ademais, detrai-se do Auto de Avaliação de fls. 129/135 que aos imóveis 

matriculados sob n.º 15.790, 18.374 e 18.373 do CRI local foi atribuído o 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, resultando o total de R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Mais, os lotes matriculados sob n.º 12.030, 12.029, 12.028, 12.027 e 

12.026 foram avaliados em conjunto em R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais), já que sob eles está construído um barracão de uso comercial, 

conforme fl. 132 do Auto de Avaliação.

Dessa forma, diante das divergências apontadas às fls. 152/153, 

determino a intimação do Sr. Oficial de Justiça para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste sobre as alegações da Leiloeira.

Ainda, no mesmo prazo, determino que a parte exequente indique sob 

quais imóveis requer a manutenção da penhora.

Por derradeiro, tendo em vista que a leiloeira informou à fl. 151 não haver 

sido publicado o edital de leilão, cancelo a hasta pública designada, 

devendo ser designada nova data para a realização das praças.

Intime-se a leiloeira e as partes acerca da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 1949-03.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA, 

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 De início, quanto à busca de bens via ANOREG, INDEFIRO o pedido, 

devendo atentar a parte exequente que cabe à mesma realizar as 

pesquisas necessárias para busca de bens, vez que é possível tanto pela 

via de cadastramento através do CEI (Central Eletrônica de Integração e 

Informações dos Serviços Notariais e Registrais), ou ainda, junto aos 

cartórios pessoalmente, como procedeu o credor às fls. 188/189 e fls. 

191/193.De outra banda, em relação ao INFOJUD, tendo a exequente 

comprovado o esgotamento de todos os meios possíveis de localização de 

bens da parte executada, de acordo com as diligências realizadas verifico 

que o pleito merece deferimento.Com efeito, junto aos autos cópias das 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda do executado.Tendo em 

vista a juntada de informações sigilosas, processe-se em segredo de 

justiça, nos termos do art. 189, I do CPC.Ademais, restando todas as 

diligências infrutíferas, indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo 

acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 2186-32.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos.

1. Ante a necessidade de realização de perícia médica, NOMEIO a perita 

Dr.ª Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311-MT, com endereço na Rua 

Gago Coutinho, nº 519, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 422 do CPC).

 2. FIXO os honorários no valor correspondente a R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no artigo 28 da 

resolução CJF-RES-2014/00305, a ser pago após a entrega do laudo.

 3. DESIGNO o dia 02 de agosto de 2017, às 09h00min para realização da 

perícia médica.

4. Consigne-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este Juízo 

no prazo de 30 dias, contado da realização da perícia.

 5. Faculto desde já às partes, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

intimação desta, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil.

6. Com a juntada do laudo intimem-se as partes a fim de se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26053 Nr: 2592-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FÁTIMA 

HAENISCH - OAB:20099/GO, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2646-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA RIBEIRO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 
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ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56586 Nr: 959-70.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISVANIA OLIVEIRA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45271 Nr: 129-12.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, AUTO 

MAYRA LTDA, SAGA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:36.921 - GO, Celso de Faria Monteiro - OAB:17298-A/MT, Edson 

Ritter - OAB:15.465 - MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, 

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - 

OAB:21.476 - MT, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15.600 - MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111094 Nr: 1674-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO RODRIGUES COSTA, CLACI TEREZINHA 

BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante, todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Desta forma, designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 

05 de abril de 2018, às 15h30min, neste Juízo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 711 Nr: 262-45.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SILVANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Assim, verifica-se dos autos que o exequente demonstrou a adesão ao 

parcelamento.

Desta forma, suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 

NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 715 Nr: 25-11.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SILVANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

CARVALHO - OAB:3.558/A, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Assim, verifica-se dos autos que o exequente demonstrou a adesão ao 

parcelamento.

Desta forma, suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 
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NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77506 Nr: 1286-44.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CAMILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a converter o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, outrora devido, em aposentadoria por 

invalidez, que se dará a partir de 25 de novembro de 2014 (laudo médico 

de Ref: 30), com correção monetária na forma dos enunciados de 

Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011).Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do NCPC.Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades 

de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 15 de 

dezembro de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11843 Nr: 748-20.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO LUIZ CYPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Pois bem. A prescrição não foi apreciada pelo Colendo TJMT no acórdão 

proferido em 23/02/2016 (fls. 224/229), este que desproveu o recurso 

para manter a sentença, concedendo a aposentadoria por invalidez ao 

exequente “a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença” 

(sic), qual seja, 28/01/1995 (fls.16 e 59).Ainda, o aresto não foi objeto de 

irresignação posterior do executado, sendo assim, descabida a alegação 

de prescrição após o trânsito em julgado da sentença, em respeito à coisa 

julgada, conforme art. 502 do CPC.De outra banda, verifica-se da fl. 268 

que a parte exequente recebeu benefício denominado Amparo Social ao 

Idoso, disposto no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

no período de 21/06/2007 a 31/07/2011. Com isso, o Instituto executado 

alegou a impossibilidade de se englobar tal lapso na atualização do cálculo 

realizada pela Contadora do juízo.Neste caso, o pedido deve ser acolhido, 

uma vez que havendo cumulação deve ser excluído do cálculo realizado 

às fls. 284/289 o período compreendido ao recebimento do citado 

benefício (21/06/2007 a 31/07/2011).Dessa forma, remetam-se os autos à 

contadora deste Juízo para retificar o cálculo, devendo, para todos os 

efeitos, observar o termo inicial (correspondente à data de cessação do 

auxílio-doença - 28/01/1995), período de recebimento de benefício 

assistencial (21/06/2007 a 31/07/2011), exceto quanto ao décimo terceiro 

salário, assim como, o termo final (sendo o dia antecessor à implantação 

do benefício de aposentadoria por invalidez – 31/07/2011), dentre os 

demais parâmetros fixados na sentença e/ou acórdão (respectivamente 

às fls. 168/172 e fls. 224/229), assim como, a Lei n.º 11.960/2009 e o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 134.Após, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 15 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1137-73.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONTE SINAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 6211-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ IZIDRO GUIMARÃES, MARIA 

DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80005 Nr: 2188-94.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 3220-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTONIO LISBOA DE SÁ, 

MESSIAS DE SÁ, MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO, JUCILENE 

CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SÁ, MIRTES VENÂNCIO GOMES DE 

SÁ, VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, MARIELLE DE SÁ, ANDERSON 

RODRIGO DE SÁ, TEREZINHA LOURDES MACARIN DE SÁ, OSCAR 

ROMERO FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao teor do petitório (Ref: 41), CONCEDO o prazo de 15 (quinze) 

dias para a inventariante regularizar a operação de venda e compra da 

motocicleta Honda CG/150, FAN ESDI, ANO/MODELO 2010/2011 e, assim, 

requerer o que de direito.

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

Jaciara - MT, 15 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 714 Nr: 668-66.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SILVANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Assim, verifica-se dos autos que o exequente demonstrou a adesão ao 

parcelamento.

Desta forma, suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 

NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 974 Nr: 58-98.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SILVANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - 

OAB:3.558/A, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Assim, verifica-se dos autos que o exequente demonstrou a adesão ao 

parcelamento.

Desta forma, suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 

NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49978 Nr: 1763-09.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO em desfavor de 

EUCLIDES BRAGATTO, todos qualificados nos autos.

Considerando o reconhecimento da ausência de exigibilidade do título que 

embasou a presente execução, por intermédio da sentença que julgou 

procedente os embargos em apenso (número 570-22.2013.811.0010 - 

código n.º 52001), arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45069 Nr: 2859-30.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA RITA CASTELLI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União, em face de 

Rosana Rita Castelli de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls.159, a parte exequente informa a quitação do débito por parte da 

executada, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 
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inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31826 Nr: 3408-74.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICÉIO FIGUEREDO 

CARDOSO - OAB:3188 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários proposta por José 

Nicéio Figueiredo Cardoso, em face de Antoninho Rodrigues de Moraes, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 197, a executada requereu a juntada do comprovante do valor 

integral da condenação, pugnando pela extinção e arquivamento dos 

autos.

A parte exequente em fls. 199, requereu o levantamento do valor 

depositado, com expedição do respectivo alvará a ser depositado em 

conta ali informada.

Fora interposta petição de fls. 189/192, requerendo sobrepartilha de bens; 

sendo determinada a manifestação do executado que pugnou pela 

improcedência às fls. 202/205.

Em decisão de fls. 213/216, foi rechaçado o pedido da exequente para 

meação do imóvel, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, 

bem como determinado o retorno dos autos para extinção,com certificação 

de que houve levantamento de depósito após preclusão da decisão.

Por fim, certificado que decorreu o prazo para eventual recurso referente 

a decisão(fls.217).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 570-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES BRAGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelos exequentes (fls. 

345/399), em obediência ao art. 523 do CPC, intime-se a devedora por 

meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 

após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias.

Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48394 Nr: 36-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Conforme se observa das fls. 58/60, a parte exequente 

informou o falecimento da genitora da executada e a existência de 

inventário extrajudicial, onde consta a devedora como herdeira, 

requerendo, assim, a penhora sobre o quinhão pertencente à executada 

sobre o imóvel registrado sob n.º R/5.882 no 1ª Serviço de Registro de 

Imóveis e Títulos e Documentos de Jaciara/MT.Devidamente oficiado o CRI 

(fl. 65), este respondeu às fls. 66/83 colacionando a Escritura de 

Inventário, porém, informando que esta ainda não havia sido concluída.Em 

seguida, fora determinada a intimação da parte credora para que 

trouxesse aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel, para se 

averiguar a conclusão da escritura de inventário e partilha (fl. 88), 

diligência cumprida à fl. 90.Ocorre que não houve a averbação da mesma 

no documento trazido à fl. 90-verso, evidenciando a partilha realizada.Pelo 

exposto, antes de apreciar o pedido de fl. 86, determino que a parte 

exequente traga aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, escritura de 

inventário e partilha devidamente concluída.Após, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 453-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Itaucard S/A, em face de Elias Moreira Gomes, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo à ref. 26, o qual foi homologado, bem como 
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determinado a suspensão da avença até cumprimento total (ref. 28).

Desarquivado e impulsionado o feito a fim de que a exequente 

manifestasse acerca do cumprimento do entabulado, consignando que 

seu silêncio seria interpretado como resposta afirmativa (ref.35), esta 

quedou-se inerte (ref. 39).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Considerando que já decorreu o prazo estipulado para o cumprimento do 

acordo (novembro de 2015), atenta, ainda, à ausência de qualquer 

manifestação do exequente (certidão de ref. 39), tenho que a obrigação 

foi satisfeita.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Custas remanescentes, se houver, pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53564 Nr: 2097-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO, EUCLIDES 

BRAGATTO, DULCINEIA BRAGATTO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório dos executados (fls. 

71/76), onde alegam a nulidade do título executivo declarada no julgamento 

da apelação n.º 90252/2015.

Intimada a manifestar sobre o alegado (fl. 77), a exequente informa às fls. 

78/80 que interpôs Recurso Especial, o qual aguarda apreciação de efeito 

suspensivo, requerendo o prosseguimento da execução, com a penhora e 

avaliação do imóvel matriculado sob n.º R/5.882, fls. 182, Livro 2-T do 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca e a desistência da penhora do imóvel 

matriculado sob n.º R/2.021 do também do CRI desta Comarca.

Pois bem. Quanto ao pedido de desistência da penhora, tal requerimento já 

foi analisado e deferido, conforme fl. 69.

 Ainda, considerando que os autos de Embargos à Execução n.º 

2892-15.2013.811.0010, Código 54434 encontram-se na 2ª Instância, 

intime-se a parte exequente para que informe se houve concessão de 

efeito suspensivo ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, 

impulsionar o feito requerendo o que entender de direito.

Em caso de concessão, há que se permanecer sobrestado os demais 

atos correlatos em face dos executados EUCLIDES BRAGATTO e 

DULCINEIA BRAGATTO LOURENÇO, até o julgamento do mérito do 

recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 2156-31.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Assim, verifica-se dos autos que o exequente demonstrou a adesão ao 

parcelamento.

Desta forma,suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 

NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 6850-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Gasparetto Maroni - 

OAB:211.297 - SP

 Dessa forma, evidencia-se que não houve comprovação de significativa 

mudança no quadro econômico-financeiro do autor a ensejar a revogação 

da justiça gratuita.Ainda, consigna-se que este juízo apreciou devidamente 

os documentos anexados à exordial, deferindo-se as benesses ao 

autor.De outro norte, diante da denunciação da lide, esta configura-se 

como […] “forma de intervenção forçada de terceiro em um processo já 

pendente que tem cabimento à vista da afirmação, pelo denunciante, da 

existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de 

sua posição jurídica.” […] (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. 

rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 

262.).O inciso II do artigo 125 regula que “àquele que estiver obrigado, por 

lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem 

for vencido no processo” será denunciado à lide para exercer sua 

defesa, e por economia processual, nos próprios autos.No caso presente, 

a empresa requerida trouxe aos autos a prova do contrato existente entre 

a mesma e a seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, consoante 

fl.146, evidenciando a apólice n.º 48311100266, que a vincula à relação 

jurídica em apreço, assim como, sobreveio manifestação do requerente em 

sua réplica nada opondo à denunciação, razão pela qual defiro o pedido 

de denunciação da lide.Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 

126 do CPC), consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) 

dias, bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC.O denunciante deverá 

providenciar a citação do denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do 

CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a 

denunciação.Por fim, manifeste a parte requerida sobre o documento 

colacionado pelo requerente à fl. 175, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 437, § 1º do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 15 de 

março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51946 Nr: 513-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CABRAL GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por HSBC BANK BRASIL 

S/A- BANCO MÚLTIPLO em face de ERNESTO CABRAL GALINDO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.232/233, as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela 

extinção do feito, tendo como acordante BANCO BRADESCO S.A, na 

qualidade de sucessor por incorporação do HSBC BANK.

 Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 232/233 e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com base no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Honorários Advocatícios na forma do acordo.

Eventuais custas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 15 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14749 Nr: 1567-20.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EURIDES MANOEL DE ARRUDA, ADELAIDE 

FÁTIMA DE ARRUDA, LOUCIDIA DE ARRUDA CAZZO, ANA LUIZA DE 

ARRUDA, OSVALDINA LUIZA ARRUDA CORDEIRO, IDELCIDES MANOEL 

DE ARRUDA, JOEL LUIZ DE ARRUDA, EDEVALDO SEBASTIÃO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Espólio de Eurides 

Manoel de Arruda (pelos herdeiros Adelaide Fátima de Arruda, Loucidia de 

Arruda Cazzo, Ana Luiza de Arruda, Osvaldina Luiza Arruda Cordeiro, 

Idelcides Manoel de Arruda, Edevaldo Sebastião Arruda e Joel Luiz de 

Arruda), em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls.243/256

Às fls. 273/275 o exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios de fls.287/294.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvarás.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 15 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62582 Nr: 347-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTÔNIO MAFORTE, Vilma Barreto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demóstenes Barbosa de Oliveira, Sonia Maria 

de Oliveira, RENATO FLORIANO DE PAULA, AMARILDO QUEIRÓZ MATOS, 

JOSÉ MAXIMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida 

por JAIR ANTONIO MAFORTE e VILMA BARRETO DA SILVA em face de 

REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e dos sócios Demostenes 

Barbosa de Oliveira e Sonia Maria de Oliveira, e, consequentemente, 

DECLARO pertencer-lhes o domínio do Lote 16, discriminado no Memorial 

Descritivo (Planta Planimétrica do Terreno), pela prescrição aquisitiva, o 

que faço com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do 

CPC.Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, 

município e Comarca onde encontram-se encravado.O mandado deverá 

conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em 

julgado desta sentença e a completa qualificação dos autores.Custas a 

cargo do réu. Arbitro honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em favor do advogado dos autores (Art. 85, §16, do 

NCPC).Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

sentença no CRI local e após arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara - MT, 15 de março de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 1721-47.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR LEITE FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67663 Nr: 2124-21.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais finais "pro rata", segundo Sentença, no valor de R$ 
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451,84, conforme cálculo retro (Custas R$ 225,92 + Taxa R$ 225,92), 

devendo ser pagas em guias distintas e específicas), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47587 Nr: 2800-08.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, LFDRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de Sentença proposta por MAAHMUD YOUSSEF 

AHMAD, em face de VANDERLEI AMARO DE ALMEIDA e LINALVA 

FÁTIMA DA ROCHA DE ALMEIDA, devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que as partes entabularam acordo às fls.291/292, 

devidamente homologado conforme decisão de fls. 293.

Liberados os valores em favor da CEF, para liquidação do contrato , 

conforme documento de DARF de fls. 307, expediu-se o respectivo alvará 

de fl. 308.

Juntada cópia da matrícula com a baixa do gravame, requereu a 

exequente a extinção do feito com o correspondente arquivamento, diante 

do cumprimento do pactuado.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante da quitação do débito, bem como o cumprimento do pactuado entre 

as partes, a extinção do presente feito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face da quitação integral do débito, com supedâneo no art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Atenta ao princípio da sucumbência recíproca, distribuo entre as partes, 

na base de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma do artigo 90, §2º do NCPC, 

devendo ser observado com relação à parte autora as ressalvas do § 2º 

e § 3º, do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Jaciara/MT, 15 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26102 Nr: 2650-32.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento das guias expedidas às fls. 

157/158.

 Com o pagamento, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 1561-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466, José Martins da Silva Júnior - OAB:11.666 - GO, 

Rodrigo Duarte Xavier - OAB:25.650 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:238382, José Theophilo Fleury - OAB:133.298 - SP

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos verifico que os embargos à 

execução em apenso, nº 11428-44.2015.811.0010, Código nº. 68747, teve 

julgamento de mérito, consoante sentença de ref. 36, bem como, remetido 

à Instância Superior para análise de Recurso de Apelação, conforme 

ofício de ref. 63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 3077-48.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 VISTOS ETC,

Com a juntada da carta precatória expedida para a comarca de Cuiabá, 

com a colheita dos depoimentos das testemunhas Christian Souza 

Cuyabano, Ademir Gaspar de Lima, Monica Camolezi Santos Melo e Max 

Joel Russi, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106245 Nr: 9230-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, LMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.Cite-se o 

executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes 

do NCPC. Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas 

durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor 

para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, 

Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 

505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 

25/05/2004, DJ de 02/08/2004].Escoado o prazo, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar.Após, vistas ao 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 05 de março de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 8005-08.2017.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDA CAMOLEZI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, embora o requerido foi devidamente citado 

conforme ref. 10, esse não se manifestou nos autos. Assim, faço expedir 

intimação a requerente, via DJE, para no prazo legal, manifestar-se e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102904 Nr: 7591-10.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON GOMES FILHO, Maria de Souza Pessoa Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 25 fora protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação aos requerentes, via DJE, 

para querendo, no prazo legal, impugnarem a contestação e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100204 Nr: 6245-24.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

ref. 16. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53279 Nr: 1833-89.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVELTON CANDIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado pelo requerente às fls. 

65/66. Assim, impulsiono o presente feito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste nos autos e requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB: MT15939/O-O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RONAN 

DA COSTA MARQUES OAB: MT21093/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 09:55 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1001194-15.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE DENILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001151-78.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 16 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KAROLINY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 10:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono o feito com a finalidade 

de expedir intimação à parte autora para, no prazo de 05 dias, juntar 

procuração dando poderes para recebimento de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WERICO WALLAS BORGES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12265294 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUZA ROCHA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 10:35 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDINA DE LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 10:55 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-56.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADJETE DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12268038 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 
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intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 1247-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Arantes Mota, Jueine Paulo da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDA ARANTES MOTA, Cpf: 

34661450159, Rg: 472.156, Filiação: João Batista Arantes e Maria 

Generosa Arantes, data de nascimento: 11/06/1965, brasileiro(a), natural 

de São Pedro da Cipá-MT, casado(a), empresária, atualmente em local 

incerto e não sabido JUEINE PAULO DA MOTA, Cpf: 36204480197, Rg: 

369.812-2, Filiação: Odete Paulo Soares e Maria Iolanda Cambraia Soares, 

data de nascimento: 07/07/1966, natural de S. Gonçalo do Abaité-MG, 

casado(a), empresário, Telefone 3556-6000 e atualmente em local incerto 

e não sabido RAFAEL ARANTES MOTA, Cpf: 03942366100, Rg: 

2109990-1, Filiação: Vanda Arantes Mota e Juine Paulo da Mota, data de 

nascimento: 10/04/1993, natural de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditado Rafael Arantes Mota

Resumo da Inicial: A prova técnica de fl. 68 indica que o interditando é 

portador “SINDROME PRADER WILLI”, que consiste em uma anomalia 

neurogenética, congênita e multissistemica, marcada pela alteração nas 

áreas q11 e q 12 do cromossomo 15 de origem paterna. Acrescenta o 

laudo, ainda, que a moléstia não tem cura e o interditando não possui 

capacidade para exercer sozinho os atos da vida civil, por prejuízo das 

funções congnitivas, retardo mental moderado, irritabilidade emocional, 

alterações de humor e dificuldade de estabelecer relacionamentos sociais.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Atendida a cota ministerial de ref. 49, dê-se 

vista dos autos ao "parquet".Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 09 de fevereiro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 2301-63.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria dos Santos Hornich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Mitleton, Sociedade Médica 

São Lucas Ltda, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Livia Comar da 

Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6.270, Silvio Luiz de Oliveira 

- OAB:3546-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que a Sociedade Médica São Lucas LTDA 

reiterou o seu interesse em não produzir provas e, argumentando a sua 

ilegitimidade passiva, requereu que os demais demandados arcassem com 

os custos da perícia designada nos autos (fls. 371/373).

Assim, considerando tal desinteresse e o eventual reconhecimento de 

ilegitimidade passiva na sentença - eis que a decisão que saneou o 

processo não acolheu ou rejeitou a preliminar aventada, mas postergou tal 

análise para a decisão resolutiva de mérito – defiro o pedido de fls. 

371/373.

 Desse modo, considerando que na determinação de fls. 268/270 e nas de 

fls. 335 e 358 os honorários periciais foram rateados entre os requeridos, 

intime o requerido João Francisco Mitleton e o Municipío de Juara-MT para 

que procedam ao recolhimento do valor remanescente aos fixados pelo 

perito na petição de fl. 362, descontando o que já fora depositado em juízo 

(fl. 374), sob pena de preclusão da prova, confissão e condenação das 

partes.

Com o recolhimento do montante devido, cumpra-se integralmente a 

decisão de fl. 358.

No mais, defiro a produção de prova testemunhal requerida por Valquiria 

dos Santos Hornich e Francisco Mitleton, bem como a colheita de 

depoimento pessoal da parte autora.

Para tanto, designo o dia 26 de março de 2018, às 15 horas.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27166 Nr: 5141-22.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Industrial Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:PR-21.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/Pr

 Vistos etc.

Proceda-se à juntada do julgamento do recurso especial interposto.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que for de seu interesse 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41594 Nr: 2031-73.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilto Rupolo, Maria do Carmo de Almeida Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardes, Maria Takiko Sakagushi 

Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos etc.

Considerando que pelo Código de Processo Civil de 2015 não há mais juízo 

de admissibilidade da apelação e que a parte adversa já apresentou as 

suas contrarrazões, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Deixo de conceder o efeito suspensivo ao recurso interposto, vez que, 

nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, tal providência não 

incumbe a este juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 4710-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rute Acioli dos Santos Torres

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 306 de 585



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Saem as partes 

intimadas para apresentar razões finais escritas no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 364, §2º do CPC/2015, devendo ser intimado a 

Defensoria Pública. Após, venham-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1023-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o petitório retro, diga o Sr. Oficial de Justiça quanto as 

indagações da parte interessada quanto ao necessário para o 

cumprimento integral desta missiva. Com as informações, diga a parte 

autora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92088 Nr: 2705-41.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94871 Nr: 4102-38.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Vinicius Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87376 Nr: 434-59.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Fátima de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69985 Nr: 1269-18.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Abrante Vilarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça (conforme ofício de ref: 44) para cumprimento da 

Carta Precatória na Comarca de Marcelândia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70317 Nr: 1410-37.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Uveda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás- Imp. Exp. e Dist. Móveis 

Eletrodomésticos-City Lar, Flash Motors

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELI - OAB:19.023A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Correspondência 

devolvida de ref: 54, para que requeira o que de direito no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000083-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA QUEIROZ PIZZOLIO ALVES (AUTOR)

JOSE ROBERTO PIZZOLIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI SEBASTIAO DE CARVALHO (RÉU)

CELIA APARECIDA BERNARDI DE CARVALHO (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO MAZUTI (TERCEIRO INTERESSADO)

NILSON DE BRIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO JUARA , 16 de março de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para juntar aos autos comprovante de pagamento de diligencia para 

cumprimento do mandado de citação, nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u i z a d o .  P r o c e s s o : 

1000083-35.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 44.348,78; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49) Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE ROBERTO PIZZOLIO ALVES, MARIA HELENA QUEIROZ PIZZOLIO 

ALVES Parte Ré: RÉU: DONIZETTI SEBASTIAO DE CARVALHO, CELIA 

APARECIDA BERNARDI DE CARVALHO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SUELI 

APARECIDA MILESKI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000103-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (RÉU)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (RÉU)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (RÉU)

DIRCE MARTINS BEZERRA (RÉU)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (RÉU)

JULIANA BRESSAN AZOIA (RÉU)

CELSO RICARDO BORBA AZOIA (RÉU)

FERNANDO ISIDORO BERGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Numero do Processo: 1000103-26.2018.8.11.0018 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, CELSO RICARDO BORBA AZOIA, JULIANA BRESSAN AZOIA, 

DIRCE MARTINS BEZERRA, ORIVALDO NUNES BEZERRA, FERNANDO 

MARTINS BEZERRA, ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA, 

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA, FERNANDO ISIDORO BERGO DECISÃO 

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste 

aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor 

da causa ou ainda comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 4795-61.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Martins Hornich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO

Diante das informações trazidas pela acusação às f. 65, a fim de dar 

prosseguimento no feito, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para dia 22/02/2017 às 9h, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias.

INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.

No mais, tendo certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da 

carta precatória expedida para oitiva da testemunha Adão José dos 

Santos.

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Caso necessário, requisite-se o preso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66646 Nr: 3462-40.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores de Polio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 33).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ALEXANDRE SÓCRATES MENDESJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69768 Nr: 1172-18.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Trindade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 13).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ALEXANDRE SÓCRATES MENDESJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69356 Nr: 978-18.2015.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 36).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 101-78.2015.811.0018

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFF, RRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Robson Dupim Dias - OAB:17.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12.854/B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 39 e segs. do ECA, 

JULGO PROCEDENTE a ação para DEFERIR a requerente Vanessa 

Fernanda da Silva a adoção do menor Arthur Rocha.Por fim, saliento que 

nos termos do art. 227, § 6º, da Constituição Federal, os filhos adotivos 

terão os mesmos direitos e qualificações que os havidos da relação de 

casamento, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação.Sem honorários e custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.SIRVA a presente como OFÍCIO ao Cartório 

de Registro Civil de Juara, para que seja RETIFICADO o assento do menor, 

e para que seja entregue aos interessados de imediato nova certidão do 

infante, instruindo-se com as cópias necessárias.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 3601-84.2017.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Carlos Ortiz ME, Luiz Carlos Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Alvará Judicial para realização de 

evento proposto por L.Carlos Ortiz ME.Aportado o pedido a este Juízo 

determinou-se o recolhimento de taxas e custas processuais em seu valor 

mínimo, eis que o evento a ser realizado possui fins lucrativos.Às f. 29 

consta certidão de que transcorreu o prazo sem que houvesse o 

cumprimento da decisão mencionada.É o breve relatório.Inicialmente, 

constato que a parte requerente deixou de cumprir as determinações de f. 

29, que determinou a emenda a inicial, a fim de que a autora recolhe taxas 

e custas ou pugnasse pela gratuidade da justiça.[...]. Vê-se, portanto, que 

alternativa não resta senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis 

que mesmo após intimada, para recolher custas ou pugnar pela gratuidade 

da justiça, a parte manteve-se inerte a ordem judicial.FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único 

do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo e declaro extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, arquive-se com as devidas anotações e baixas no 

relatório.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 D E S P A C H O

Defiro o pedido do requerido (f. 293) para que seu depoimento seja colhida 

via precatória na Comarca de Sinop-MT.

No mais, mantenho a decisão proferida em audiência conforme ata de f. 

271.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69499 Nr: 1038-88.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertuol - Industria de Fertilizante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ferreira de Albuquerque Junior, Alice 

Maria Bisnfeld, D’Aquino Jose Borges de Freitas, Jose Flavio, Mauro 

Sergio de Oliveira Martins, Dilck Christina Binde Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Execução para Entrega de Coisa”, proposta por 

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA em desfavor de D’AQUINO 

JOSÉ BORGES DE FREITAS e outros, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte exequente é credora dos requeridos, referente a 26.160 sacas de 

60kg cada de soja em grãos de safra 2014/2015, porém os executados 

não entregaram o produto devido e não demonstraram a intenção do 

pagamento.

 Entre um ato e outro, as partes compuseram acordo amigavelmente, nos 

seguintes termos: a) a liberação das 26.140 sc (vinte e seis mil, cento e 

quarenta sacas) de 60kg cada, de SOJA, com até 14% de umidade, 1% de 

impurezas, 8% de avarias, estes com até 5% de ardidos, 10% de grãos 

verdes, 30% de grãos quebrados, padrão CONCEX, tipo exportação, em 

favor da exequente requerendo sua homologação e consequente extinção 

do feito.

É o relatório. Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às fls. 109/111, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas processuais finais ficam de responsabilidade da parte exequente, 

conforme acordo.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 4175-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto CRL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 75, para autorizar a remoção do veículo apreendido 

às fls. 66, nos termos do artigo 840, §1º do CPC.

Defiro ao Sr. Oficial de Justiça as faculdades contidas nos §§ 1º e 2º, do 

Artigo 212, do Novo Código de Processo Civil.

Deverá o oficial de justiça certificar o estado de conservação e 

funcionamento do bem, constituindo o exequente depositário do 

maquinário penhorado.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento na execução no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77152 Nr: 772-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linda A. da Silva-ME, Linda Aguiar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante do acordo entabulado entre as partes DEFIRO o pleito de 

suspensão da execução (f. 76/78) nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76825 Nr: 624-56.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paschoal Rodolfo Delatorre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Aparecida Murra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 DESPACHO

Considerando a certidão de fls. 35, intime-se a parte autora por seu 

advogado, para efetuar o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo pagamento, remeta-se ao distribuidor para as providências 

cabíveis.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28787 Nr: 1338-94.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, conheço os embargos de declaração e 

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na sua 

integralidade.Cumpra-se o determinado na sentença de fls. 

213/214.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62812 Nr: 263-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por MARIA CONCEIÇÃO 

PINHEIRO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 128, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 48.931,17 

(quarenta e oito mil e novecentos e trinta e um reais e dezessete 

centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

132/134), apresentando seus cálculos às f. 135, perfazendo um montante 

de R$ 21.728,19 (vinte e um mil e setecentos e vinte e oito reais e 

dezenove centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

146/147).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10580 Nr: 1900-79.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Saturno Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação, 

fixando o quantum debeatur, na data de 06/2015, em R$ 

97.180,27.Preclusa a presente decisão, requisite-se a expedição de 

precatório, informando ao TRF1 o valor a ser requisitado e a data da última 

atualização, cabendo ao setor competente daquele sodalício a apuração 

do montante final.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 2-50.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Nunes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19246 Nr: 1693-75.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28594 Nr: 1146-64.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Correia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por JOSEFA CORREIA 

ALVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 167, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 36.349,60 (trinta 

e seis mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

173/179), apresentando seus cálculos às f. 180, perfazendo um montante 

de R$ 32.401,63 (trinta e dois mil e quatrocentos e um reais e sessenta e 

três centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

183/184).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 3246-84.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Therezinha de Campos Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por TEREZINHA DE 

CAMPOS MELO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 176, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 80.416,84 

(oitenta mil e quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

184/187), apresentando seus cálculos às f. 188, perfazendo um montante 

de R$ 7.624,19 (sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove 

centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

191/192).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43187 Nr: 299-23.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roza Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por ROZA BERNARDO 
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DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 140, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 40.725,33 

(quarenta mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

142/151), apresentando seus cálculos às f. 152, perfazendo um montante 

de R$ 26.251,24 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte 

e quatro centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

159).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 3684-42.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Prudencio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55522 Nr: 1733-47.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por IRACI DA SILVA 

OTTENIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 118, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$20.607,66 (vinte 

mil e seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

133/135), apresentando seus cálculos às f. 136, perfazendo um montante 

de R$ 13.274,56 (treze mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta 

e seis centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

143).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59838 Nr: 2389-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelinda Prates da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42934 Nr: 48-05.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Moraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEIXO de apreciar o pedido de fls. 124, eis que deveria ser objeto de 

recurso quando da sentença, já que em sentença foi fixado a renda de 01 

salário mínimo.

Restando preclusa a oportunidade de impugnar o valor, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60418 Nr: 3004-57.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Lopes Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte autora interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista a parte Apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 4544-53.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Camilo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26550

SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por MARIA DE 

LOURDES CAMILO DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 154, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 25.222,17 (vinte 

e cinco mil e duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

162/168), apresentando seus cálculos às f. 169, perfazendo um montante 

de R$ 15.816,53 (quinze mil e oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e 

três centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

176).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33545 Nr: 1189-64.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O S A N E A M E N T O

Para dar prosseguimento no feito diante da anulação da sentença pelo 

TRF1 (fls. 66/67), DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

08.05.2018, às 18h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56855 Nr: 3071-56.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osny Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 3174-97.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Teodoro Capelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 313 de 585



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 42744

SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por MARGARIDA 

TEODORO CAPELLI, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 166, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 33.451,22 (trinta 

e três mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

 A Autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado (fls. 

173/175), apresentando seus cálculos às f. 176, perfazendo um montante 

de R$ 7.939,77 (sete mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e 

sete centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

182/183).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 1593-13.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Divino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38582 Nr: 2607-03.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lairton Montanheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos 

constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução e 

presentes as condições do artigo 783 do CPC, REJEITO a presente 

Exceção de Pré-executividade oposta por JOAREZ TRINDADE DA SILVA e 

SANDRA PITTERI DOBBINS SILVA e julgo-as improcedentes, por 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final 

e integral satisfação da dívida exequenda. Deixo de condenar os 

excipientes/executados no pagamento de custas e honorários por serem 

incabíveis na espécie. Indefiro o pedido de condenação em litigância da 

má-fé, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 80 do CPC. 

Outrossim, para dar prosseguimento ao feito determino: I. AVALIAÇÃO 

dos imóveis penhorados (fl. 257/258) nos autos. II. EXPEÇA-SE mandado 

de avaliação consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do 

laudo. III. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, 

independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para 

se manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo. IV. 

Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO. VI. Caso haja 

discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, 

venham-me conclusos para decisão. VII. Caso o valor do débito seja 

superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar 

o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77329 Nr: 826-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103837 Nr: 8672-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Aparecida Rodrigues Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda, Ederson 

Matyak Jandre, João Batista Duarte, Henrique Duarte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 709187 Nr: 4033-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmiro Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iris Moreto Cavichioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar Patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de petição do autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76385 Nr: 443-55.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiz de Oliveira Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste sobre a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98628 Nr: 5967-96.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de menor c/c com pedido liminar 

proposta por Angélia Pereira em desfavor de Emílio Cassiano Ossani.

 Entre uma deliberação e outra consta que as partes compuseram acordo 

nos autos cód. 99508 que abrangem o mérito buscado nesta demanda.

Intimada para manifestar acerca do seguimento do feito, a parte autora 

peticionou informando que não possui mais interesse em prosseguir com 

os autos.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, considerado que os fatos noticiados nestes autos foram 

“solucionados” por meio de acordo entabulado em outro processo e tendo 

a parte autora declarado que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, a extinção do feito medida que se 

impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 6718 Nr: 430-47.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

Diante da manifestação da Fazenda Nacional (f. 132-133) verifico que até 

a presente data os valores bloqueados via bacenjud e convertidos em 

renda em favor do Ministério da Fazenda não foram devidamente pagos ao 

credor.

Desse modo, determino a expedição de alvará judicial que deverá ser 

preenchido com o CNPJ da Fazenda Nacional, podendo proceder a busca 

de dados no sistema Siscon.

Com a expedição do respectivo alvará venha-me concluso para liberação.

Após assinado, deverá o alvará ser encaminhado via malote digital à conta 

única juntamente com a Guia em branco e cópia de liberação do alvará 

para que o TJMT proceda o pagamento do débito.

Com a vinda do comprovante de pagamento, vista a Fazenda Nacional 

para manifestar acerca da satisfação do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33526 Nr: 1173-13.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Constato que há nos autos comprovação acostada pelo INSS de que o 

benefício da autora foi implantado e está ativo.

Assim, determino a intimação da parte autora para que apresente novo 

cálculo, observando as ressalvas informadas pela autarquia às f. 135.

Apresentados os novos cálculos intime-se a parte ré para manifestar.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36584 Nr: 749-34.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célia Elígia Braga - 

OAB:15186-A-PA

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 137, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção anômala.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 1621-78.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55521 Nr: 1732-62.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55575 Nr: 1788-95.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailza Maria de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte autora para que informe os dados 

bancários pessoais para o levantamento dos valores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42451 Nr: 2879-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Neves Comércio - ME, Rafael Pessini 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da apresentação de novo endereço da parte executada, 

proceda-se intimação nos moldes da decisão de f. 89.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 1954-30.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Gomes Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 12091 Nr: 959-95.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anesia Antunes Braiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 2956-06.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Ramos Carnaiba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por EURIDES RAMOS 

CARNAIA, em face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 175-176, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 72.552,85 

(setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e peticionou concordando com os cálculos apresentados pela parte autora 

(F. 182/184).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 
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o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Não havendo impugnação, tendo a parte executada concordado com os 

valores (fl. 139), HOMOLOGO os cálculos apresentados às f. 175-176, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 948-27.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Benjamim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34284 Nr: 1845-21.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Januario Henrique Fachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 1945-68.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brazelino Faria de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25600 Nr: 3583-15.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acacio Gomes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61972 Nr: 4599-91.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 
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judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 1440-87.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28176 Nr: 753-42.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta, por ADEMIR 

ANTÔNIO, em face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 181, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 124.577,53 

(cento e vinte e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e 

três centavos).

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 193, perfazendo um montante de 

R$94.092,12(noventa e quatro mil noventa e dois reais e doze centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

198).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores (f. 193), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18452 Nr: 924-67.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa Dapunicena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3070-71.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena França Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42680 Nr: 3108-20.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Barboza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 169, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção anômala.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65053 Nr: 2302-77.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Gilioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 534 do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

No mais, oficie-se imediatamente o setor responsável pela implantação de 

benefícios do INSS tanto em Sinop, quanto a de Cuiabá-MT para que 

implante o benefício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso para proceder a penhora, via bacenjud, 

da soma dos valores devidos desde o prazo determinado no deferimento 

da tutela, cominado com multa de 20% (vinte por cento) sob os valores 

devidos e não pagos pela autarquia.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2545-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalia Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 1672-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Vina Ricardo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55668 Nr: 1886-80.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Benedito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 428 Nr: 232-83.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezeel Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. P. Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 359, devendo para tanto estes autos permanecerem 

sobrestados até o deslinde da ação de imissão na posse apensa( cód. 

63893).

Acoste-se cópia desta decisão na ação código 63893 e desapense estes 

autos que deverão aguardar em Secretaria até novo comando.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 2518-09.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Mariano da Costa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11140 Nr: 320-77.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Rister dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59274 Nr: 1792-98.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, atualizar o valor do débito.

Com a vinda do débito atualizado, independente de nova decisão, RECEBO 

O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 596-64.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 15.05.2018 às 14h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente a carência do beneficio 

pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 1080-40.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale da Serra Ltda Ind. Com. 

Imp. E Exp. Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70500 Nr: 1518-66.2015.811.0018
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino dos Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de abril de 2018, 

às 17h15min (horário de Cuiabá-MT). Intime-se o acusado e as 

testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Vale a presente decisão como mandado de intimação 

do denunciado.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 64341 Nr: 1677-43.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maber Barbosa de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MABER BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA, 

Cpf: 05570276165, Rg: 23956011, Filiação: Rosa Maria Barbosa da Silva e 

Ademar de Souza Oliveira, data de nascimento: 08/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, desempregado, Telefone 9969-5123. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso nas penas do artigo 331 do 

Código Penal, em data de 17/02/2016.

Despacho: Vistos em correiçãoTrata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Maber Barbosa de Souza Oliveira, pela 

suposta prática do crime de desacato.A denúncia foi recebida em sede de 

audiência preliminar (fls. 96/97).Diante da vedação legal de intimação ou 

citação por edital em sede de Juizado Especial, nos termos do artigo 66, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95, os presentes autos foram remetidos a 

Justiça Comum.Assim, proceda-se a citação do acusado por 

edital.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 28 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 416-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

70187655103, Rg: 2466755-2, Filiação: Lidio Marques Rodrigues e de Nilce 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 01/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, solteiro(a), serviços gerais/pedreiro, Telefone 

9653-3641/999085687. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no art.155, § 1º e 4º, I e IV do 

Código Penal em data de 09/01/2015.

Despacho: Vistos em correição.Considerando a resposta negativa da 

SEJUDH, proceda à citação do réu, por edital, nos moldes do artigo 365 do 

Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 05 de março de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 65824 Nr: 2915-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rodrigues Dante, Gilvania Pereira de 

Souza, Valdir de Bona Sartor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR DE BONA SARTOR, Cpf: 

03848044110, Rg: 1330815, Filiação: Valdereza Gonçalves Sartor e Ivo 

Juscelino de Bona Sartor, data de nascimento: 03/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Itaúba-MT, solteiro(a), psicultor/autônomo, Telefone (66) 

9644-0840. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no artigo 155, § 3º e 4º, 

incisos I e IV do Código Penal em data de 27/01/2015.

Despacho: Vistos em correição.Conclusão indevida, uma vez que o 

despacho contido na ref. 65, já consta que "na hipótese de resposta 

negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova conclusão, proceda-se à 

citação do acusado por edital".Sendo assim, cumpra-se conforme já 

determinado.Decorrido o prazo da citação por edital e não sendo 

apresentada resposta à acusação, abra-se vista ao Ministério Público 

para requerer o quer entender de direito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 05 de março de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3728-56.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO CORREIA LOPES, Cpf: 

96643722187, Rg: 14569329, Filiação: Neide da Luz Colombo Lopes e 
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Hamilton Correia Lopes, data de nascimento: 03/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Campo Largo-PR, convivente, motorista/serviços gerais, 

Telefone (66) 9625-0321. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incruso nas sanções dos art.129 § 

9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/06 em data de 13/01/2017.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia, em todos os seus 

termos, por terem sido preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal.Cite-se o acusado, nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Deverá o réu ser indagado se possui condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação da Defensoria 

Pública, cumprindo-se na íntegra o disposto no Provimento nº 

30/2008-CGJ. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada a resposta 

no prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la.Requisite-se a 

folha de antecedentes criminais ao cartório distribuidor.No que tange aos 

demais antecedentes solicitados na cota de oferecimento da denúncia, os 

indefiro, tendo em vista que o “parquet” deixou de comprovar a 

impossibilidade de trazê-los aos autos, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC.Indefiro outrossim o item “2” da cota de oferecimento da denúncia, 

ante a falta de previsão legal.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 05 de março de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1245-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Henrique dos Santos Gobi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS 

GOBI, Cpf: 06066233106, Filiação: Valdirene dos Santos Gobi e Anselmo 

Gobi Neto, data de nascimento: 11/09/1997, natural de Juara-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone (66) 9613-4094. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no art.243, caput, da Lei nº 

8.069/90 - do Estatuto da Criança e do Adolescente, em data de 

12/09/2016.

Despacho: ARecebo a denúncia ofertada por satisfazer os requisitos do 

art. 41 do CPP e por restarem evidenciados a materialidade e os indícios 

de autoria.Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para apresentar(em) resposta, 

no prazo de 10 dias, podendo arrolar até 08 testemunhas (art. 396 c/c 

401, ambos do CPP), voltando-me conclusos para as providências dos 

arts. 397 ou 399 CPP. Deverá ser indagado se possuem condições de 

constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação da DPE. Deve 

ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la, nos termos do § 2º do art. 

396-A do CPP.Sem prejuízo, cumpra-se conforme determinado no item 

7.5.1, inciso IV, da CNGC - comunicação do recebimento da denúncia ou 

da queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for 

o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Defiro os pedidos do Ministério Público contidos nos itens 

n. “2”, “3”e “4” .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 05 de março de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67792 Nr: 190-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Mascarós Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1249-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argeu Dias Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Diante do exposto, revogo a decisão que recebeu a denúncia e 

reconheço a sua inépcia, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo de oferecimento de nova inicial acusatória, 

desde que observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal.Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.Cumpra-se

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 27/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

CONCEDER ao servidor JULYELSON AUGUSTO VITORASSI, Oficial de 

Justiça, matrícula 22069, 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio, 

relativa aos qüinqüênios de 26/02/2013 à 26/02/2018, devendo as mesmas 

serem usufruídas de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 12 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 128738 Nr: 1741-27.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTOM FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLI ALVES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTOM FONTANA - OAB:5.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA LANÇADA ÀS FLS. 26.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 6480-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA HERMES LTDA EPP, JORGE 

LUIS HERMES, ALBERTO EMÍLIO PETRY, GENÉSIO GUSTAVO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPECUÁRIA HERMES LTDA EPP, 

CNPJ: 03268083000273, atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

LUIS HERMES, Cpf: 43086284900, Rg: 3190937, brasileiro(a), casado(a), 

médico veterinário, atualmente em local incerto e não sabido ALBERTO 

EMÍLIO PETRY, Cpf: 46923985900, Rg: 123.1426, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Telefone 35661591 e atualmente em local incerto e não 

sabido GENÉSIO GUSTAVO BOER, Cpf: 54346118968, Rg: 12/ R 171 9654, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante/vice-prefeito em exercicio. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGROPECUÁRIA HERMES 

LTDA EPP, JORGE LUIS HERMESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5158/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.413,19

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95173 Nr: 3427-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

29080851604, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALTER FERREIRA DA SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO - 

DEGRADAÇÃO DE APP, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20131818/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/03/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 71.135,29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94726 Nr: 2968-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ARCANJO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA, MAGALI 

APARECIDA ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO R. GUALBERTO. JR. - 

OAB:OAB/MS 7.790

 CITE-SE O INVENTARIANTE SR. MIGUEL ARCANJO DA SILVA FILHO, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, ACERCA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

DISTRIBUÍDA SOB O CÓDIGO Nº 133584 (EM ANEXO), PARA NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO, NOS 

TERMOS DO ART. 642 E SEGUINTES, DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107387 Nr: 1306-24.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) SETOR 

INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000079-11.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LAZARO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARRETO BERNAL GONCALVES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico, nesta data, que foi agendada audiência no CEJUSC 

(Centro Judiciário de Solução de Conflitos), localizado no prédio do Fórum 

da Comarca de Juína, para o dia 06/04/2018 às 09h10. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUÍNA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o executado intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

exequente ou do executado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000079-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LAZARO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARRETO BERNAL GONCALVES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico, nesta data, que foi agendada audiência no CEJUSC 

(Centro Judiciário de Solução de Conflitos), localizado no prédio do Fórum 

da Comarca de Juína, para o dia 06/04/2018 às 09h10. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUÍNA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o executado intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

exequente ou do executado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102438 Nr: 3320-15.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 INTIME-SE a Advogada da parte ré, para manifestar da r. decisão de 

folhas 343, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102631 Nr: 3491-69.2014.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE COMPAREÇA A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO PARA O DIA 16/04/2018 ÁS 16 HORAS. 

ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127840 Nr: 1149-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 127840

DESPACHO

Vistos em correição.

Designo audiência de continuação para o dia 12 de abril de 2018 às 

15h30min.

Para tanto, intimem-se as partes e as testemunhas arroladas às fls. 05 e 

52.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína /MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129642 Nr: 2276-53.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Código nº. 129642

DECISÃO

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido ministerial de f.37.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas às fls.05 e 30-v, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 05 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110673 Nr: 2894-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 
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- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 "DESPACHO Vistos em correição. Designo a data de 17/04/2018 às 

16h00m, para realização de audiência de justificação, devendo a parte 

autora trazer suas testemunhas independente de intimação, contudo, o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado com o mínimo de 05 (cinco) dias 

de antecedência da audiência, sob pena de preclusão. Às providências. 

Juína/MT, 5 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2075-81.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Intime-se as partes, no prazo legal, para que se manifeste acerca do 

Mandado de Penhora no Rosto dos Autos, acostados às fls. 651/652.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 31433 Nr: 217-78.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO M5 LTDA, MARLIO COELHO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILY COUTINHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intime-se as partes, no prazo legal, para que se manifeste acerca do 

Mandado de Penhora no Rosto dos Autos, acostados às fls. 233/234.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128988 Nr: 1899-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO SIMÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Considerando as manifestações das partes, e levando em conta que o 

crime de homicídio simples não está listado no rol dos crimes hediondos, 

CHAMO o FEITO à ORDEM e DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO 

CÁLCULO, devendo incidir a fração de 1/6 para progressão de regime.

Após a realização do cálculo, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para 

manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS 

para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124655 Nr: 4188-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 13 de março de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128988 Nr: 1899-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO SIMÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 216

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183232750

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 133189.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 15/03/2018 15:56:18

Assunto: URGENTE - DECISÃO QUE SERVE COMO CARTA PRECATÓRIA 

COM FINALIDADE DE CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA N° 11/2018 (EM 

ANEXO) E INTIMAR DA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104384 Nr: 4669-53.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado do réu para no prazo legal apresentar as razões 

do recurso de apelação interposto bem como as contrarrazões do recurso 

de apelação interposto pelo Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 2661-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço da testemunha, Ailton Oliveira Silva, tendo em vista a 

certidão negativa de fl. 202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127970 Nr: 1258-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS DOMINGOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 407), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando WILLIANS 

DOMINGOS DE LIMA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3406-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra o despacho de fl. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,ODILON MOTA DA SILVA e DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA, 

qualificados nos autos, foram pronunciados como incurso nosarts. 121, § 

2°, inciso V e VII,c/c o art. 14, inciso II (duas vezes) e art. 157, § 2º, 

incisos I e II, todosdo Código Penal.Submetidosos acusados, nesta data, a 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e 

mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu, 

por maioria, a materialidade e autoria do crime de homicídio tentado contra 

as vítimas Willian e Marlon,presentes duas qualificadoras, bem como o 

crime de roubo com duas majorantes, acolhendo a tese defensiva de 

participação de menor importância.Não houve divergências sobre a 

quesitação. Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de 

Sentença, JULGO parcialmentePROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para o fim deCONDENARos acusadosODILON 

MOTA DA SILVA e DIEFERSON PEREIRA DE SOUZAcomoincursos nas 

penas do arts. 121, § 2°, inciso V e VII, c/c o art. 14, inciso II (duas vezes) 

e art. 157, § 2º, incisos I e II, todos do Código Penal, este último acusado 

c/c ao art. 29, § 1º, do CP. Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, às 

01h50min da madrugada do dia 16.03.2018, SAEM os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 16562 Nr: 1744-70.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIDE GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80499 Nr: 5059-62.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ROCHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa manifestasse nos 

termos do artigo 422 do CPP. Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87173 Nr: 1143-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACI ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122236 Nr: 2755-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIOGO DA SILVA RAMOS, JOÃO CARLOS 

SZULCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, ITAGUACI MEIRELLES CORRÊA - 

OAB:17.287/RS

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

alegações finais da defesa, apesar de ter feito carga destes autos.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243833 Nr: 4838-14.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Modenez de Almeida, Marco Antonio 

Modenez
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

Considerando que em sede de contestação foram arguidas preliminares, 

passo a sua análise.

DA INÉPCIA DA INICIAL.

Aduz a demandada a inépcia da exordial, uma vez que pela narração dos 

fatos e dos direitos ventilados na peça inaugural não se decorre uma 

conclusão lógica, bem como não se vislumbra qualquer responsabilidade 

dessa, contudo, melhor sorte não lhe assiste, considerando que a inicial 

preenche sim o previsto no art.319 do CPC, ante a possibilidade de 

compressão do direito vindicado, não se enquadrando no que apregoa o 

art. 330, §1º, inciso III do mesmo códex. Assim, rejeito a preliminar.

DA INCAPACIDADE DA PARTE, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU FALTA 

DE AUTORIZAÇÃO.

Declara a requerida que a autora estaria pugnando direito alheio em nome 

próprio, ao postular indenização e lucros cessantes por prejuízo que teria 

sido, em tese, sofrido por seu irmão. Entretanto, basta volver o olhar à 

exordial para verificar que ambos atuam no polo ativo da demanda, tendo 

vista que o documento do veículo estava em nome da requerente Maria 

Marta Modenez de Almeida, e o seu irmão, Sr. Marco Antonio Modenez 

que sofrera os lucros cessantes e dano moral, o que inviabiliza a titânica 

tese trazida pela requerida, razão pela qual a rejeito.

DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL.

Por derradeiro, alega a demandada ser parte ilegítima para permanecer no 

polo passivo do feito, afirmando que em nada contribuiu para o ocorrido, 

não podendo ser condenada por atos de terceiros. Em que pese o 

narrado, tal preliminar se confunde diretamente com o mérito, uma vez 

deverá ser aferido se agiu ilicitamente a requerida, não sendo este o 

momento processual a tanto, de modo que deixo de analisar.

 As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 2018, às 

15h00min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20794 Nr: 1031-69.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandre Zequini Borges de Campos, Helio 

Borges de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte Exequente da r. decisão de fls.187 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 

(setenta e cinco reais) (cinquenta reais), de acordo com o provimento 

07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo 

diligência) para cumprimento do mandado de citação/Penhora da parte 

executada, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257247 Nr: 586-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CRISTO REI III LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257528 Nr: 686-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triangulo Mineiro Transmissora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Vitória Agropecuária Ltda, José 

Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112967 Nr: 2148-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno Camilotti, 

Ivana Savariani Camilotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Rodniuk Júnior - 

OAB:

 Intimação dos procuradores das partes do teor da r. sentença de fl.178, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230257 Nr: 1944-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Adriana Freddi Cruz, Marina Mouco Pablos, Odete 

Dobelim Mouco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fls. 496, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165283 Nr: 2706-23.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Serafim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fls. 196, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO EDUARDO MORO - 

OAB:41.303/PR

 Intimação do procurador da parte autora para que proceda com a juntada 

dos documentos solicitados no prazo estipulado de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249169 Nr: 2664-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do inteiro teor das certidões de 

fls. 64/65.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 5784-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Lemes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do inteiro teor das certidões de 

fls. 31/32.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231425 Nr: 2626-54.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Maria Nascimento de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fls. 79, 

disponível também no site do TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250435 Nr: 3229-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

06/04/2018, às 14h50, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251135 Nr: 3610-67.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Batista dos Santos, Maria de Fatima Batista dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

06/04/2018, às 15h10, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250339 Nr: 3204-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Pereira Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 15/08/2017, tendo protocolado a contestação de fls. 

149/159, em 18/08/2017, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250339 Nr: 3204-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Pereira Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 185/186, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Assim sendo, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da Constituição 

Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para 

tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o 

benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário mínimo 

mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a partir do 

indeferimento administrativo, qual seja, 13 de outubro de 2015. Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 
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Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos 

no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Por fim, 

cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 145/146."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257581 Nr: 722-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252259 Nr: 4199-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Silverio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 03/05/2018, 

às 15h15, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235407 Nr: 405-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crânios-Assessoria Administrativa e C. 

Seguros Ltda, Ailton Luiz de Paula, Francisco Agostinho Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 405-64.2016.811.0011 – CÓDIGO 235407

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

EXECUTADO(A, S): Crânios-Assessoria Administrativa e C. Seguros Ltda 

e Ailton Luiz de Paula e Francisco Agostinho Leite

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 189.894,65

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 14:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595 - Bairro: Alto da Boa Vista - Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT, Cep:78280000 - Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 1- UM LOTE DE TERRENO URBANO, SITUADO 

NO LOTEAMENTO “PARQUE PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: 

“LOTE Nº 09 DA QUADRA B”, COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E 

SESSENTA METROS QUADRADOS), que se encontra dentro das 

seguintes Dimensões: “10,00 metros de frente para a Rua 12; 10,00 

metros de fundos para o Lote nº.03; 36,00 metros de lado direito para o 

Lote nº08; 36,00 metros de lado esquerdo para o Lote nº.10”; 2- UM LOTE 

DE TERRENO URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE 

PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: “LOTE Nº 05 DA QUADRA B”, 

COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA METROS 

QUADRADOS), que se encontra dentro das seguintes Dimensões: “10,00 

metros de frente para a Rua 11; 10,00 metros de fundos para o Lote 

nº.11; 36,00 metros de lado direito para o Lote nº.06; 36,00 metros de lado 

esquerdo para o Lote nº.04”; 3 - UM LOTE DE TERRENO URBANO, 

SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, 

DENOMINADO: “LOTE Nº 12 DA QUADRA B”, COM ÁREA DE 360,00 

(TREZENTOS E SESSENTA METROS QUADRADOS), que se encontra 

dentro das seguintes Dimensões: “10,00 metros de frente para a Rua 12; 

10,00 metros de fundos para o Lote nº.06; 36,00 metros de lado direito 

para o Lote nº.11; 36,00 metros de lado esquerdo para a Rua I”; 4- UM 

LOTE DE TERRENO URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE 

PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: “LOTE Nº 06 DA QUADRA B”, 

COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA METROS 

QUADRADOS), que se encontra dentro das seguintes Dimensões: “10,00 

metros de frente para a Rua 11; 10,00 metros de fundos para o Lote 

nº.12; 36,00 metros de lado direito para a Rua I; 36,00 metros de lado 

esquerdo para o Lote nº.05”.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 105.029,30(CENTO E CINCO MIL E 

VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) atualizados em 09/06/2017.

ADVERTÊNCIAS: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não 

inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens 

penhorados. (CPC, arts. 876).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 15 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 19 de abril de 2018 as 13h30 horas, bem como de que, o autor 

será intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 

do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-68.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 12233005 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de março de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 506,79, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10984551 e o 

Cálculo de ID. 12223003 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de Março de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257103 Nr: 529-76.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 257103

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 12/04/2018, às 14h10min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257103 Nr: 529-76.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 12/04/2018, às 14h10min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76156 Nr: 4729-71.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Roseno de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário auxílio-doença, ao requerente Edson Roseno de 

Moraes, filho de Celiria Roseno de Moraes, CPF n. 013.536.821-96, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a cessação do 

benefício, até a DIP, aplicando-se para a atualização da condenação os 

critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária 

estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 

02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução do 

julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser deduzidas as 

eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se 

ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. 

Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão 

os seguintes tópicos:Benefício de Auxílio Doença:1.Nome do segurado: 

Edson Roseno de Moraes2.Número do benefício: 60370496813.Benefício 

concedido: Auxílio-doença4.Data do início do benefício – DIB: 

01.07.20125.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do 

início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da 

presente sentença.Ressalto que o benefício não poderá ser cessado 

enquanto não for realizada nova perícia pelo INSS ou enquanto constatada 

sua incapacidade para o labor.Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70503 Nr: 3050-70.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo França Viana Alves - 

OAB:SP 313.992, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a 

requerente Maria Bueno da Silva, filha de Olinda Andreski Bueno, CPF n. 

931.175.239-87, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a 

data da suspensão do pagamento até a DIP, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 
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da execução do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora.Oficie-se ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 

30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da 

presente decisão os seguintes tópicos:Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez:1.Nome do segurado: Maria Bueno da Silva 2.Número do 

benefício: 55147405323.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 24.08.20125.Renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do início do pagamento – DIP: 30 

(trinta) dias após a intimação do INSS da presente sentença.Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, 

conforme dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil.Às 

providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54175 Nr: 1662-35.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cicero Coelho Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ao requerente 

José Cícero Coelho Miguel, filho de Antonia Coelho Miguel, CPF n. 

955.183.634-00, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a 

data da suspensão do pagamento, até a DIP, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora em sede de auxílio-doença. Oficie-se ao INSS para a implantação 

do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 

20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

José Cícero Coelho Miguel 2.Número do benefício: 55076040763.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 

16/05/20125.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do 

início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da 

presente sentença.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° 

do Código de Processo Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114817 Nr: 1219-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Schoupinski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza.

 Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada 

o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida, 

acostando documento hábil a comprovação de tal alegação, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos moldes do art. 99, § 

2°, do Código de Processo Civil.

 Com o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79469 Nr: 2655-10.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Auxiliadora Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 62, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111983 Nr: 7025-27.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Mercado e Conveniência LTDA - ME, LUCIMARA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pistore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47706 Nr: 3130-05.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Nicolao Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para retirar 

em cartório o termo de penhora expedido, comprovando nos autos as 

providências tomadas acerca de sua averbação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106777 Nr: 4320-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel, 

Arnaldo Rauen Delpizzo, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:MT 11.846-B, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP 

98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A
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 Nos termos do artigo 431 da CNGC e do TERMO DE CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA Nº 253/2016-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO 

DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS para que proceda a devolução à 

Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 6809-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin- Loteamento Jardim Europa, Paulo 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 97, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54414 Nr: 1897-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 2926-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faccio & Rosa Faccio Ltda - Me, Isa da Rosa Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Comercio Varejista de Enxovais Ltda. - 

ME, Anderson S. J. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 66v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 3901-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Rodrigues Junges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benno Ambrósio Junges, Pedro Paulo Junges, 

Jaqueline Julia Junges, Ilse Elizabete Dubiela Junges, Bruno Fernando 

Vilhalba Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para apresentar 

as Primeniras Declarações, no prazo de 20(vinte) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010064-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A par disto, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no petitório sob 

o id. n. 6859340, pois o presente caso se amolda à exceção prevista na 

parte final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da 
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ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte 

- MG)”. Pois bem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Sérgio Ferreira de Moraes em desfavor de Telefônica S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a 

Reclamada. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações do Reclamante e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio das informações trazidas na contestação, como um 

extenso histórico de ligações efetuadas pelo terminal telefônico do 

Reclamante, gravações telefônicas de atendimentos entre o Reclamante e 

seus prepostos, bem como de que o terminal telefônico esteve instalado 

nesta cidade, no mesmo endereço informado na petição inicial, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço de telefonia. Há de se 

anotar, entrementes, que não houve impugnação específica dessas 

informações, oportunidade que o Reclamante teria para contradizer as 

informações e documentos apresentados. Quanto ao débito, comprovada 

a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

desta forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima 

como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. De toda 

forma, analisando o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, condeno-a ao 

pagamento das custas do processo e a pagar a Reclamada o valor 

correspondente à multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOAO SILVINO DA SILVA 

SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000239-47.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/05/2018 Hora: 15:30 REQUERENTE: JOAO SILVINO 

DA SILVA SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: ROBERTA WOBETO 

BARALDI - MT0014381A, OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: JOAO 

SILVINO DA SILVA SANTOS Endereço: rua das castanheiros, 453, w, 

centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO 

HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO HONDA S/A. 

Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 Senhor(a): REQUERENTE: 

JOAO SILVINO DA SILVA SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

16 de março de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRITO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000309-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO BRITO DA CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 
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Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000239-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO SILVINO DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

HONDA S/A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro a 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte autora deve 

comprovar o teor dos áudios apresentados, bem como que encontra 

cumprindo a renegociação. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Contudo deve a parte autora juntar os áudios 

transcritos no prazo de 15 dias corridos, sob pena de preclusão e 

possível revogação da liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 
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apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Maico Sidnei Pereira 

Romera, Michael de Paula Paixão, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

De proêmio, homologo as desistências das inquirições das testemunhas 

Maria Otto Passaia e Márcio José da Silva.

Considerando que a instrução criminal foi encerrada, abram-se vistas dos 

autos ao Ministério Público e as defesas para ofertarem memoriais finais 

escritos no prazo legal e, em seguida, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 7296-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Designo audiência para o dia 11/04/2018, às 16h30min, oportunidade em 

que será realizada a oitiva da testemunha Elaine Cristina Correia Leite 

Porto e o interrogatório do réu Claudiones da Silva Ferreira.

Intime-se a testemunha Elaine no endereço informado acima pelo Ministério 

Público e requisite-se o réu preso para a audiência designada.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114441 Nr: 991-02.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que a certidão de fls. 7, aponta que o 

prazo conferido ao advogado para restituir os autos foi de 24 horas, não 

obedecendo, portanto, ao disposto no artigo 234,§1º do Novo CPC, e da 

própria CNGC, que determina que é de três dias, o prazo para a 

restituição.

Em que pese já transcorrido prazo bem superior ao legal, a fim de evitar 

alegações de nulidade na aplicação das penalidades, determino que o 

advogado Anedio Tosta seja novamente intimado para que devolva os 

autos do processo 3467-86.2013.811.0086, Código 74915, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de perder o direito de vista fora do cartório; de multa 

correspondente à metade do salário mínimo vigente; e comunicação à 

Seção da OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa. Sem 

prejuízo da busca e apreensão dos autos e da configuração do crime de 

sonegação de autos (art. 356 do CP)

Não havendo a devolução no prazo consignado, certifique-se e façam-me 

imediatamente conclusos.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 2058-40.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GOMES BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a pensão por morte 

ao Sr. Alcides Gomes Braz, na base de um salário mínimo mensal, devido 

desde a data do ajuizamento da ação (29/10/2012 – fl. 05), conforme 

disposto no RE 631.240/STF.Por conseguinte, declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os 

respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a citação.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do 

CPC), eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: Alcides Gomes 

Braz; b) benefício concedido: pensão por morte de segurada bespecial; c) 

renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 

29/10/2012 (data do ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: 

um salário mínimo; f) data do início do pagamento: mantenha-se o 

benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 284-72.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a pensão por morte a 

Sra. Helena Batista de Moura, na base de um salário mínimo mensal, 

devido desde a data do ajuizamento da ação (15/02/2012 – fl. 08), 

conforme disposto no RE 631.240/STF.Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária 

desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a 

citação.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I 

do CPC), eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 
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aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: Helena Batista 

de Moura; b) benefício concedido: pensão por morte de segurado 

especial; c) renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício 

– DIB: 15/02/2012 (data do ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – 

RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: mantenha-se o 

benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98379 Nr: 7572-95.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO CELESTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de ref. 12, apresentando impugnação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98478 Nr: 7629-16.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de ref. 11, apresentando impugnação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60766 Nr: 1893-90.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no 

art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64175 Nr: 2922-44.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES LINDAURA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Em consequência, revogo a tutela 

antecipada deferida à fl. 65.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85 do 

CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa 

por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72600 Nr: 1818-46.2015.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDROLINA DE JESUS GOMES, natural 

de Jussara-GO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

resolvo o mérito e julgo procedente o pedido formulado na exordial com o 

fim de decretar o divórcio de Jair Silvério Gomes e de Pedrolina de Jesus 

Gomes, ambos qualificados nos autos.Transitada em julgado, expeçam-se 

os mandados necessários e arquivem-se. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.P.I.C.Após, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 18 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81274 Nr: 2351-68.2016.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ONILTON GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23525/MT, LUIZ FERNANDO CALDART - 

OAB:6428/MT, ONOFRE RONCATO - OAB:5.766-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para retirar os autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100058 Nr: 510-67.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, AVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 156.762.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 11/05/2018, às 08h00min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 15/03/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71228 Nr: 1227-84.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO MARQUES DE SOUZA, Cpf: 

00279693125, Rg: 1333218-0, Filiação: Sebastião Caetano de Souza e 

Antonia Marques de Souza, data de nascimento: 31/10/1977, brasileiro(a), 

natural de Itapirapuã-GO, solteiro(a), lavrador, Telefone (66) 9927-2544. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso do Inquérito Policial que, no dia 10 de 

abril de 2015, por volta das 23h:30min, na Av. Parana, bairro Centro, via 

pública desta urbe de Nova Xavantina/MT, o denunciado ROBERTO 

MARQUES DE SOUZA, qualificado às fls. 11/12, conduzia veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (cf. Boletim de 

Ocorrência de fls. 04/05 e Auto de Constatação de Embriaguez de fl. 06).

Despacho: Vistos.Cite-se o réu por edital, observando-se as formalidades 

legais.Após o transcurso do prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 14 de março de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87408 Nr: 1016-77.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINHA HEINBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Oliveira Prestes - 

OAB:OAB/MT: 20.354

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 31), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 14h15min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 4292-19.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Honorio Barreto Jr - 

OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para recolher as custas finais no valor de R$ 504,46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80360 Nr: 1838-03.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA MARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Oliveira Prestes - 

OAB:OAB/MT: 20.354

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 32), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 13h45min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94223 Nr: 4973-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar as questões de fundo, mister a análise do pedido de 

assistência judiciária gratuita.

Em que pese haver alegado a hipossuficiência, o requerente não 

demonstrou tal circunstância, o que impossibilita o pronto deferimento 

deste pedido.

Nestes termos, intime-se o requerente para demonstrar sua 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 1392-34.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGDC, FGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-65.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010516-65.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS JOSE 

SAVIO DE CARVALHO REQUERIDO: SERGIO ALVES SOUZA Vistos. 

Intime-se a parte autora para manifestação sobre a devolução da carta 

precatória sem cumprimento, requerendo o que for de direito em dez dias. 

Às providências. Nova Xavantina/MT, 15 de março de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUROLUX COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA MESSIAS AGUIAR OAB - SP231401 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000043-08.2017.8.11.0012 REQUERENTE: KARLA PATRICIA 

OLIVEIRA REQUERIDO: OUROLUX COMERCIAL LTDA Vistos. A concessão 

dos benefícios da justiça gratuita depende da comprovação de 

insuficiência de recursos de quem a requer. Assim sendo, intime-se a 

parte para, no prazo legal, comprovar sua alegada hipossuficiência ou 

efetuar o pagamento do preparo. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem conclusos. Às providências. NX, 15/03/2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010824-72.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ERPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BENEDITO DE MOURA (REQUERIDO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010824-72.2014.8.11.0012 REQUERENTE: ADILSON ERPEN 

REQUERIDO: ALESSANDRO BIASIBETTI, BANCO PAN S.A., VILMAR 

BENEDITO DE MOURA Vistos. I - Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). IV - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

V - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 

15 de março de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-23.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA LUCENA PINTO (REQUERIDO)

VALTUIDES MARIANO BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT10911/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010038-23.2017.8.11.0012 REQUERENTE: VINICIUS CAMATI 

PIZA PIMENTEL REQUERIDO: VALTUIDES MARIANO BATISTA, LINDALVA 

LUCENA PINTO Vistos. Antes de apreciar o pedido do autor, intime-se o 

réu Valtuides, por meio de seu procurador, para manifestação em cinco 

dias. NX, 15/03/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-54.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZANI OLIVEIRA PIMENTA; MARLENE ESTEVES PIMENTA DA SILVA; 

MARIA APARECIDA ESTEVES DE SOUZA; MARIA LUCIA ESTEVES 

PIMENTA E SONIA ESTEVES PIMENTA MAIA (EXEQUENTE)

WELLINGTON DIVINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010002-54.2012.8.11.0012 EXEQUENTE: IZANI OLIVEIRA 

PIMENTA; MARLENE ESTEVES PIMENTA DA SILVA; MARIA APARECIDA 

ESTEVES DE SOUZA; MARIA LUCIA ESTEVES PIMENTA E SONIA 

ESTEVES PIMENTA MAIA, WELLINGTON DIVINO DA COSTA EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. ID 10995823: antes de apreciar o pedido, determino a intimação da 

parte para juntar aos autos cópia da certidão de óbito de Geralda Esteves 

Pimenta, bem como certidão de nascimento de seus filhos, Leandro Cesar 

Esteves e Mariana Esteves Pimenta, a fim de comprovar a qualidade de 

herdeiros de Vicente. Após, tornem conclusos. Nova Xavantina/MT, 15 de 

março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID11916893), designo audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 16 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-24.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON EDILSON PRICINOTE (REQUERIDO)

DORVALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE SEABRA (TESTEMUNHA)

RICARDO DE JESUS BARBOSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010176-24.2016.8.11.0012 REQUERENTE: AILTON REZENDE DE SOUZA 

REQUERIDO: CELSON EDILSON PRICINOTE, DORVALINO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Considerando-se que a parte ré é assistida pela 

Defensoria Pública e que no dia 16/03/2018, o único defensor público em 

exercício nesta Comarca estará em Júri, visto encontra-se em férias o 

outro colega, redesigno a audiência de instrução para o dia 04 de abril de 

2018, às 14h30 (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada por esta 

magistrada na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no 

Fórum local. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhadas de seus respectivos advogados e testemunhas. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Nova Xavantina/MT, 16 de 

março de 2018 Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-09.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000224-09.2017.8.11.0012 REQUERENTE: VALDEIR FRANCISCO DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

(LJ, 38). Fundamento e decido. A parte autora juntou no ID 10779625 cópia 

do CRV do veículo descrito da inicial, onde consta a pendência de 

alienação fiduciária em favor do banco réu, bem como anexou 

comprovante do pagamento realizado para quitação do contrato (ID 

10779651) e sentença com trânsito em julgado que reconheceu a 

inexistência de débito contratual que deu azo a gravação do veículo (ID 

10779636 e 11668002). Assim, constato a verossimilhança das alegações 

iniciais, sendo que a manutenção do gravame do veículo já quitado 

evidencia o “periculum in mora”. Ante o exposto, nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a 

expedição de mandado de intimação da reclamada BANCO PAN S/A para 

que proceda o imediato cancelamento do gravame existente sobre o 

veículo “HONDA/CG150 TITAN MIX ES, ano/modelo 2009, Placa NJN - 

4637”, liberando definitivamente o veículo da restrição apontada em inicial, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Ante a premissa do 

artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo eventual análise da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de eventual 

interposição de recurso. Designe-se a secretaria audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 15 de março de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-23.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EMILIO MORELLO DIEHL JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010146-23.2015.8.11.0012 REQUERENTE: JORGE EMILIO MORELLO 

DIEHL JUNIOR REQUERIDO: THIAGO RODRIGUES DA COSTA Vistos, 

Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante do documento juntado 

pelo réu, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de 

revogação. Recurso tempestivo e gratuidade concedida. Desta forma, 

RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos 
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termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, caso queria. Após, REMETAM-SE os autos à 

Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. Nova Xavantina, 15 de março de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-10.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010261-10.2016.8.11.0012 REQUERENTE: AGUINALDO ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Cumprida voluntariamente 

a obrigação imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, 

conforme solicitado em petição. O autorizado deverá possuir poderes para 

a prática do ato. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do 

Distribuidor e arquivem-se os autos. Nova Xavantina/MT, 15 DE MARÇO DE 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-04.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DELMENICO COCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000041-04.2018.8.11.0012 REQUERENTE: JESSICA DELMENICO COCATO 

REQUERIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., 

LOJAS RENNER S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

haver restada comprovada a verossimilhança das alegações iniciais, 

conforme passo a expor. Pretende a parte autora a imediata exclusão de 

seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por 

entender que a divida cobrada pela parte ré é indevida, alegando 

inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora alega não 

ter formulado com a requerida o contrato de n. 042387161750003, que 

deu azo à cobrança do valor de R$ 82,04 e a inclusão do nome da parte 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por se tratar de prova negativa, não 

possui o autor subsídios para provar o que não aconteceu, competindo à 

parte ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que 

pudesse motivar a cobrança do contrato supostamente firmado. Desta 

forma, embora sem a comprovação de débito indevido, em um primeiro 

momento, conclui-se serem verossímeis as alegações iniciais, através dos 

documentos colacionados na preambular, que demonstram que a parte 

autora está sendo cobrada pela parte ré, e que, ainda, houve a inclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da liminar, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final o 

autor estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido liminar formulado pela parte autora, para determinar exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos que 

tenham origem na relação jurídica discutida nestes autos, até julgamento 

final da ação, conforme indicado na petição inicial, devendo ser expedido 

o mandado necessário para que a requerida venha a demonstrar o 

cumprimento desta decisão no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 

da intimação. Fixo em caso de descumprimento multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de 40 salários mínimos. Tratando-se de 

relação consumerista, inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, 

postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 

a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 18 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DAMMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000056-70.2018.8.11.0012 REQUERENTE: MARIO DAMMANN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor da 

decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicada no 

dia 15/12/2017, a qual afetou os REsp’s ns. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 

1.163.020/RS e determinou o sobrestamento das ações que discutem a 

“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS”- TEMA 986, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até prolação de nova 

decisão por aquele Juízo, nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Nova Xavantina/MT, 15 de março 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-82.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIOR FERNANDES CORANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010349-82.2015.8.11.0012 REQUERENTE: HIGOR JUNIOR FERNANDES 

CORANDIM REQUERIDO: RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO Vistos. 

Dispensado o relatório (LJ, 38). Fundamento e decido. No vertente caso, 

torna-se necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade do 

recurso interposto pela parte. Extrai-se dos autos que o recurso foi 

interposto no prazo legal, contudo, sem o devido recolhimento de custas, 

conforme certidão proferida no ID 11998833. Conclui-se, então, que o 

recorrente não observou as disposições do artigo 42, § 1º, da lei n. 

9.099/95 e enunciado 115 do FONAJE: “Art. 42. O recurso será interposto 

no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” ENUNCIADO 115 

– Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido 

em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo 

(XX Encontro – São Paulo/SP). É importante ressaltar que o preparo é ato 

que deve ser necessariamente praticado sob pena de não recebimento do 

recurso interposto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso 

inominado interposto pela parte promovente, em face da deserção. 

Intimem-se. Decorrido o prazo legal e nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas devidas. Nova Xavantina/MT, 15 de março de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DAMMANN TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000068-84.2018.8.11.0012 REQUERENTE: ROGERIO DAMMANN 

TRANSPORTES - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o teor da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, publicada no dia 15/12/2017, a qual afetou os REsp’s ns. 

1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS e determinou o 

sobrestamento das ações que discutem a “inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS”- TEMA 986, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Nova Xavantina/MT, 15 de março de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-05.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HEDUIGIS LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000276-05.2017.8.11.0012 REQUERENTE: HEDUIGIS LUZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. Os descontos realizados nos proventos do 

autor se iniciaram em julho de 2016, somente vindo ajuizar ação no final de 

2017, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a alegada urgência no 

presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, 

diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a premissa do artigo 

54 da Lei 9099/1995, postergo a análise da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o presente 

feito trata-se de relação consumerista, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 

a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 15 de março de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000079-16.2018.8.11.0012 EXEQUENTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Dispensado o relatório (LJ, 38). 

Fundamento e decido. Pretende a parte exequente o cumprimento de 

decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São 

Joaquim/MT, nos autos de código 8522, que nomeou o exequente como 

advogado dativo para atuação no feito. Em se tratando de execução de 

sentença/decisão, o juízo competente para prática dos atos executórios é 

aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Considerando que a parte pretende o cumprimento da 

decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São 

Joaquim/MT, o reconhecimento da incompetência deste juízo é medida que 

se impõe. Nesse sentido dispõe o art. 3º, §1º, incisos, da lei n. 9.099/95: § 

1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus 

julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta 

vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. 

Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9099/95 c.c art. 3º, §1º, inciso I, da lei n. 9.099/95. 

Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Nova Xavantina/MT, 

15 de março de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-55.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000057-55.2018.8.11.0012 EXEQUENTE: WANDE ALVES DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório 

(LJ, 38). Fundamento e decido. Pretende a parte exequente o cumprimento 

de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São 

Joaquim/MT, nos autos de n. 561-97.2012.811.0106, que nomeou o 

exequente como advogado dativo para atuação no feito. Em se tratando 

de execução de sentença/decisão, o juízo competente para prática dos 

atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 516, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte pretende o 

cumprimento da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de 

Novo São Joaquim/MT, o reconhecimento da incompetência deste juízo é 

medida que se impõe. Nesse sentido dispõe o art. 3º, §1º, incisos, da lei n. 

9.099/95: § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos 

seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 

quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º 

desta Lei. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no 

art. 51, inciso II, da Lei 9099/95 c.c art. 3º, §1º, inciso I, da lei n. 9.099/95. 

Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Nova Xavantina/MT, 

15 de março de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-56.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE LORENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010353-56.2014.8.11.0012 REQUERENTE: LUCIANE DE 

LORENZO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, verifico que foi aprovado plano de 

recuperação judicial da empresa executada – OI S.A, conforme decisão 

proferida no dia 08/01/2018, do juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001. O teor do art. 6°, § 4°, da Lei n° 11.101/2005, 

dispõe que na recuperação judicial a suspensão da execução individual 

em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. 

Segundo estabelece o art. 59 do mesmo Diploma Legal, o crédito em 

execução individual que for precedente ao deferimento do plano de 

recuperação judicial será objeto de novação. Verifica-se que a lei dispõe 

expressamente sobre a suspensão das execuções individuais frente ao 

processamento da Recuperação Judicial, porém, nada esclarece sobre o 

prosseguimento destas execuções após a decisão que concede 

judicialmente a recuperação, ou seja, se as execuções individuais devem 

permanecer suspensas ou ser extintas. Essa questão foi objeto de análise 

no julgamento do Recurso Especial 1.272.697/DF, que tramitou perante o 

Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Luís Felipe 

Salomão, o qual evidenciou a distinção entre o processamento da 

Recuperação e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, 

esclarecendo que a suspensão apresentada na lei só pode ser 

considerada até a aprovação do Plano, de modo que após a mencionada 

aprovação, o crédito é novado, devendo ser satisfeito de acordo com as 

condições estabelecidas no plano. No julgado, pacificou-se o 

entendimento de que, em caso de descumprimento do plano dentro do 

período previsto de dois anos (art. 59), será decretada a falência da 

empresa recuperanda ou, se descumprido o plano em prazo posterior, o 

credor habilitado no plano de recuperação poderá requerer a execução da 

decisão que aprovou o plano, valendo-se de título executivo judicial, 

conforme disposto no art. 59, § 1º, da lei. 11.101/05, ou requerer a 

falência. Trago a baila o posicionamento do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 29/09/2015) 
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Note-se que não há a possibilidade de retomada das execuções 

individuais após a decisão que autoriza o plano de recuperação judicial, 

tendo em vista que as condições antes pactuadas foram novadas (artigo 

59, caput, da lei n. 11.101/05) e só terão seus direitos e garantias 

reconstituídas caso seja decretada a falência. Nesse sentido: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CRÉDITO PRECEDENTE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO – NOVAÇÃO - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Resultando evidenciado que o crédito em 

execução, precedente ao deferimento do Plano de Recuperação Judicial 

da agravante e neste incluído, restou submetido a novação, nos termos do 

art. 59 da Lei de Falências, imperiosa se faz a extinção da ação executiva, 

eis que desaparecida a obrigação original, na qual se embasa. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL – AGRAVO N° 1.0024.05.581928-8/004 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CALÇADOS SAN MARINO LTDA - 

AGRAVADO(A)(S): ARTWORK COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. NILO LACERDA. Com efeito, seria irrazoável 

deferir o pedido de recuperação judicial e ao mesmo tempo autorizar o 

prosseguimento das execuções individuais, porquanto, segundo dispõe o 

art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a finalidade da medida é justamente 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Assim, considerando-se que há decisão concedendo a 

recuperação judicial da empresa devedora nos autos em trâmite no juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a presente 

execução extrajudicial deve ser extinta, podendo o credor requerer a 

execução da decisão que aprovou o plano ou requerer a falência da 

empresa, conforme alhures demonstrado. Ante o exposto, com 

fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito da causa. 

Sem custas. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do 

Distribuidor e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Nova Xavantina/MT, 14 de março de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 495-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Henkel, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6731 Nr: 443-02.2001.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Apolinário de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva, José luiz do Carmo, 

Odiles Fagundes da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Pereira Figueiró - 

OAB:1805/A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos, etc.

Diante da concordância do parcelamento do valor da perícia à fl. 271, 

intime-se a parte autora para que efetue o pagamento, na forma 

parcelada, como requerido à fl. 266, a fim de viabilizar o prosseguimento 

do feito.

Com os comprovantes nos autos, expeça-se alvará judicial em favor do 

Sr. Perito, observando-se os dados bancários informados à fl. 271.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 2786-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Augusto Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para a nova versão 

participar do treinamento para utilização do sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões, no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 14/08/2018, às 13h00min horas.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85343 Nr: 166-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Tondorf Alves Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinne Rodrigues Ferreira - 

OAB:112.351/MG, Marcelo Michel de Assis Magalhães - 

OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3º e seguintes do Decreto-lei n. 

911/69, defiro a liminar pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu 

representante legal.Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (artigo 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 

10.931/04).Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no §2º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição.Defiro o pedido formulado na 

exordial, sendo que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59627 Nr: 348-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Eleutério de Paula, Pedro Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 
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OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 .Decido.Cuida-se de ação de manutenção de posse com pedido de tutela 

antecipada proposta por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural em desfavor 

de Percival Eleutério de Paula e Pedro Gomes Filho, todos devidamente 

qualificados.Inexistem preliminares a serem sanadas, portanto, dou o feito 

por saneado.Fixo os pontos controvertidos: a) se o autor ou o requerido 

exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área em litígio; b) se 

houve esbulho por parte do requerido ou o exercício da posse velha; e c) 

se área de preservação permanente pode ser usucapida.Defiro a prova 

requerida.Designo audiência de instrução para o dia 28 de agosto de 

2018, às 13:30 horas. Devendo as partes observar as regras esculpidas 

no art. 455, §1º ao 5º, do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4457-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sertanejo Agropecuária Ltda, Milton José Gozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurahy Morais Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise da decisão de fl. 24 observo que houve um equívoco quanto ao 

ato citatório.

Assim, onde se lê "intimação da parte executada", leia-se "citação da 

parte executada".

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 3091-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percival Eleutério de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:13059, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, afim de especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, ou manifestar sob a possibilidade 

de julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54177 Nr: 306-63.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que o despacho de fl. 50 está 

equivocado. Motivo pelo qual, torno sem efeito.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do 

feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60704 Nr: 860-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernandes Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamaro Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 55, e após, 

expeça-se alvará conforme termo de acordo de fl. 52/54.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26112 Nr: 2165-90.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ramos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76927 Nr: 730-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS, no valor de um salário mínimo 

mensal, incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento 

administrativo. Em relação às prestações em atraso, incidirão correção 

monetária e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súm. 204 STJ). Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.P. I. C.Paranatinga 

– MT, 12 de março de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 990-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 
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OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de VALDIVINA DOS SANTOS, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.Paranatinga – MT, 12 de março de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12917 Nr: 1607-94.2004.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Roberto Antônio Jacinto, Gilda Maria Dias 

Jacintho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrosio Palla, Alceu Lemos de Medeiro, 

Mauricio Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes, Agnaldo Egido 

Nunes, Marcos Roberto Egido Nunes, Francisco Eduardo Capitani 

Resende, Carlota Adelaide Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos, etc.

Considerando que a parte Ré foi citada via edital (fl.549) e permaneceu 

inerte, nomeio como curador especial o Defensor Público, Dr. Cristiano 

Bruno, para exercer a defesa da parte requerida citada por edital.

Intime-se o Defensor nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 1443-75.2017.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Antunes Kaipper , Antonio Gaspar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robsn Kaipper Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos certidões negativa, bem 

como comprovante de recolhimento de impostos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66923 Nr: 413-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 666-37.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Impulciono estes autos para intimar as partes para se manifestar acerca 

da petição do perito de fls. 1125/1127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27709 Nr: 701-94.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arivaldo de Souza Ferreira, Fatima Severina Camargo 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Oliveira Brandão, Francisco Rodrigues 

Pedrosa, Ercilia Antunes Maciel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Converto o julgamento em diligência, já que pende providencia por parte da 

autora no que concerne ao pedido solicitado pela PGE às fls. 179.

Assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos os documentos solicitados às fls. 179.

Após, com a juntada do documento, encaminhe-se à PGE para 

manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 534-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdR, LEdRP, LGdRP, PEdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

 Considerando a informação constante às fls. 43, intimem-se as partes 

para comparecerem a Oficina de Pais e Filhos, bem como para que tragam 

seus filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, inclusive os adolescentes 

de até 18 (dezoito) anos, para participarem conjuntamente desta 

solenidade, que se realizará no dia 05/05/2018, das 13:00 às 18:00, no 

edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho, neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após, encaminhe-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos e Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação 

entre as partes, o mais breve possível, devendo as partes comprovar nos 

autos a participação na Oficina com a juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79432 Nr: 1952-06.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wilmar Oliveira dos Santos, Lindenil 

Augusta de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2316/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia a fim:a) 

condenar o acusado José Wilmar de Oliveira dos Santos (brasileiro, 

casado, borracheiro, nascido aos 02/12/1973 em Dom Aquino/MT, inscrito 

no CPF n. 036.371.469-32, filho de Ariston de Oliveira dos Santos e Clarice 

Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua B3, n. 334, Bairro 

Colina Verde, Paranatinga/MT), como incurso no crime previsto no artigo 

33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003;b) 

condenar a acusada Lindenil Augusta de Pontes (brasileira, vulgo “Nil”, 

casada, nascida aos 02/01/1974 em Cuiabá/MT, portadora da carteira de 

identidade RG n. 14828499 SSP/MT, filho de João Evangelista da Silva e 

Estevina Augusta de Pontes, residente e domiciliada na Rua B3, Quadra 

13, n. 355, Bairro Colina Verde, Avenida Perimetral Norte, n. 292, Bairro 

Colina Verde, Paranatinga/MT), como incurso no crime previsto no artigo 

33, “caput”, da Lei 11.343/2006;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82391 Nr: 3523-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Laraianas Ltda, Ana Maria da Silva Campos 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifica-se ausente valor atribuído à causa pela 

parte embargante na petição inicial, sendo um dos elementos essenciais à 

propositura da ação.

Ressalto, que o valor da causa nos embargos deve corresponder ao valor 

do processo de execução, tão somente cessando o paralelismo 

obrigatório com o valor da pretensão creditícia quando o objeto dos 

embargos for parcial. Ou seja, o valor da causa nos embargos do devedor 

deve ser o mesmo ao valor atribuído na execução, se ampla a matéria 

discutida nos embargos.

 Nesse sentido:

 AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O valor 

atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao 

valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os 

embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1091392/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/11/2017, DJe 29/11/2017)(grifo nosso)

Por fim, verifico que a parte requerente pugnou pela concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de 

recursos, contudo, não juntou nenhum documento e/ou declaração que 

comprove a hipossuficiência.

 Ante o exposto, intime-se o embargante para emendar à inicial, atribuindo 

valor à causa, comprovando-se a miserabilidade alegada ou recolher as 

custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79972 Nr: 2210-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a tempestividade (fls. 16), RECEBO os presentes embargos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, responder à 

presente ação em 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79973 Nr: 2211-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a tempestividade (fls. 13), RECEBO os presentes embargos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, responder à 

presente ação em 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 36-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, WOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP, FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 33 e seguintes da Lei nº 

8.069/90, e em razão do parentesco existente, CONCEDO A GUARDA 

PROVISÓRIA de GABRIELLY DA SILVA PITZSCHEL aos seus avós 

paternos LUCIMAR BATISTA PITZSCHEL e WALMOR OTTO PITZSCHEL. 

Expeça-se o TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA em favor das partes 

requerentes.Determino à realização de estudo psicossocial na residência 

dos requerentes, devendo ser oficiada a equipe multidisciplinar deste juízo 

para tal desiderato. Citem-se os requeridos, inclusive expedindo carta 

precatória, para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo 

C i v i l .C iênc ia  ao  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  a  D e f e n s o r i a 

Pública.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 3765-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Borges da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 09/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1621-24.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Maria Slobada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 05/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78913 Nr: 1716-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sousa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 11/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68386 Nr: 1001-46.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurice Paulina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:18192/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 06/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79901 Nr: 2176-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Oliveira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 10/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78912 Nr: 1715-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 11/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-34.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO LUCIO DE VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 11292697.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-69.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID nº 12231313.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-94.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12116936.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000264-89.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCIA TOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 12246823.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000257-97.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 12247091.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-27.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BARCELLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11287704.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-02.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REZENDE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11289922.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-32.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDES MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11290219.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-58.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11608049.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-34.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA SANTA DE MELO FASCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12230976.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12230978.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12230979.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000007-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA ALMA 03181038180 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID nº 12230980.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12230983.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-49.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 12229212.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-90.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11292699.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-19.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11292698.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000253-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI METKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE MOURA - MT13853/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 24/04/2018 Hora: 13:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Ficando ciente ainda, da r. decisão de Id. 12230240.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-52.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA VENERO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-75.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-59.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE PEREIRA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 349 de 585



Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO M DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010459-82.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA TAFANELI ANACLETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Determino a 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Ao Arquivo provisório. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2018 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LYRA PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Determino a 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Ao Arquivo provisório. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2018 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-49.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GARCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JHONATA KANIGOSKI MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANETE RODRIGUES DE MORAES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA EDIANE T. ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SERGIO DE ANDRADE MARCINIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Deivid Santos de Araújo Bacelar (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-02.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO DE LIMA OAB - PR32093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIDES KREITLOW (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA IZABEL DE MORAES VIANA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA GODOI FRANCISQUINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO APARECIDO MACAUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILSON SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIVANIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-21.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE ARAUJO NETO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA DE MACEDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-83.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SOARES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MELO AGUIAR (REQUERIDO)

Rudi Krebs (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43588 Nr: 1755-27.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, 

RICHARLYSON NASCIMENTO DOS SANTOS, WALDEMAR RIBEIRO DOS 

SANTOS, DEUSAMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao pedido do Ministério 

Público de fl. 120, no prazo de 30 dias.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 12 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80763 Nr: 2926-43.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 02.04.2018, as 16h00min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85999 Nr: 2912-25.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCDSR, AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o melhor interesse do menor e, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, DEFIRO a GUARDA 

PROVISÓRIA da menor KHAMYLY NASCIMENTO DE SOUSA os 

requerentes FRANCISCO CANINDE DE SOUZA RODRIGUES e ANTÔNIA 

FREIRE NASCIMENTO, mediante assinatura do termo de guarda e 

responsabilidade.Sem prejuízo, designo audiência concentrada para a 

data de 09/8/2018, às 16h00min, oportunidade em que será ouvida a 

requerente e os requeridos.

Intimem-se os requerentes da presente decisão e da data da 

audiência.Cite-se a parte requerida dos termos desta ação para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 1722-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NED LEAL SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 30.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83260 Nr: 1064-03.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DE JESUS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 26.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75488 Nr: 3266-21.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS ROCHA MACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se na íntegra a sentença proferida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76409 Nr: 227-79.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando que a instância superior negou provimento à apelação da 

parte autora (fls.102), bem como certificado o trânsito em julgado (fls.104), 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63898 Nr: 987-33.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYDM(DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009/MT, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

o que faço para reconhecer a existência de união estável no período de 

26 de fevereiro de 2008 até 25 de abril de 2013 (fls.47-48) entre HELENA 

YLOISE DE MIRANDA e ROBNILDO VIEIRA LIMA, para que produza todos 

os seus efeitos legais, declarando a sua desconstituição a partir da 

separação de corpos,.Torno definitiva a liminar de separação de 

corpos.Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o réu 

aos pagamentos integrais das custas e honorários advocatícios, estes 

últimos arbitrados em R$2.000,00 (Dois mil reais), consoante dispõem os 

artigos 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.Cumpram-se as 

determinações da Consolidação de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral 

da Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de março de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61780 Nr: 1705-64.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43588 Nr: 1755-27.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, 

RICHARLYSON NASCIMENTO DOS SANTOS, WALDEMAR RIBEIRO DOS 

SANTOS, DEUSAMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79913 Nr: 2423-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO SUBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:/MT 19904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se na íntegra a sentença proferida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 1282-17.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENEROSA DIAS DA SILVA, AGENOR BEZERRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79458 Nr: 2134-89.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIMAR FREIRE DO NASMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Lopes Vilela Berbel - 

OAB:PR/ 41.766

 A vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil, para 

determinar:(i) a restituição do valor pago pelo aparelho defeituoso, no 

valor de R$1.140,00 (um mil cento e quarenta reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do desembolso e juros de 

mora a partir da citação, a ou, subsidiariamente, substituir o aparelho de ar 

condicionado adquirido por outro da mesma espécie e modelo, 

condicionado à devolução do aparelho defeituoso mediante termo de 

entrega;(ii) o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença; Como a 

parte Requerida ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e 

eventuais despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante dispõem os artigos 

85, §§1º e 2º do Código de Processo Civil.Cumpram-se as determinações 

da Consolidação de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da 

Just iça.Publ ique-se.  Registre-se.  In t imem-se.Opor tunamente, 

arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de março de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 224-66.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAMPOS PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença (fls.624-629vº).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84583 Nr: 1912-87.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS DA GAMA PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 12.04.2018, as 16h00min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1171-91.2010.811.0023

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Com o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81291 Nr: 3276-31.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 2931-36.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DE MATO GROSSO - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70493 Nr: 3688-30.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERNANDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença (fls.55).

Expeça-se alvará em favor do requerido (fls. 41).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 716-49.1998.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR ROBERTI MARTINS, MARINA QUEIROZ 

PERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a certidão de decurso do prazo sem impugnação, intime-se 

o exequente para juntar aos autos o cálculo da dívida devidamente 

atualizado, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Requerendo o autor o levantamento do montante, fica desde já autorizado, 

cabendo à Gestora Judiciária conferir a existência de poderes especiais 

para receber e dar quitação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 1246-62.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELIZARIO ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Defiro o postulado em fls.47, desarquive-se o presente feito e conceda-se 

vista dos autos ao requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66014 Nr: 3313-63.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRE OZORIO BERNARDES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA LAUDELINA DE PAULA - 

OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a certidão de fls.214, expeça-se alvará judicial em favor do 

requerido, conforme já determinado em fls.189.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41520 Nr: 2142-76.2010.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Defiro o postulado em fls.79/80, desarquive-se o presente feito e 

conceda-se vista dos autos ao requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 591-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima de Souza Borges, Luiz Olair 

Leal
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Intime-se para cumprimento de sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 590-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

15h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 4405-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTT CONFECÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Souza & Marques LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JIMENA NEME ICART - 

OAB:41939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

Mantenho a audiência de mediação designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111272 Nr: 617-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data do requerimento, 

calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118892 Nr: 3169-17.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIL CATARINA SORUBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do requerimento administrativo, em 

13/4/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119678 Nr: 3466-24.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide da Conceição Gomides Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do requerimento administrativo, em 

07/10/2014, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97740 Nr: 1113-45.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial.Condeno ainda a autora requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123746 Nr: 5273-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilia Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 09/05/2016.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111203 Nr: 595-21.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS PONTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das alegações de Ref: 79, bem como da certidão de Ref: 84, 

declaro a NULIDADE de todos os atos praticados posteriormente a 

sentença de Ref: 56, uma vez ausente a devida intimação da parte autora.

Intimem-se as partes da presente decisão para que, querendo, requeiram 

o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164200 Nr: 2234-06.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANDRADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 8190-71.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineia Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos.

Diante da alegação do autor de que teria vendido o veículo para um ferro 

velho para desmanche, na época localizada na cidade de Cuiabá/MT, 

intime-se o autor para que, no prazo de dez dias, informe o endereço do 

ferro velho a que vendeu o bem móvel.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157120 Nr: 11377-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMVdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 Intime-se o autor para que diga sobre os embargos do devedor. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 1586-31.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselita Gonçalves Antero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atento a interposição de agravo, mantenho a decisão objurgada por seus 

próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do agravo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157252 Nr: 11465-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WEISUL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, 

Lindineia Salviano Moraes, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916, luiz sergio del grossi - OAB:8294-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:OAB/MT 15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT6842

 Intimem-se as partes para que indiquem no prazo de 15 dias quais provas 

pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160917 Nr: 850-08.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayara Carla costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 7.948

 Intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para que proceda 

com o pagamento complementar do saldo devedor no importe de R$ 

6.866,30 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), 

referente custas e honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117655 Nr: 2749-12.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JUSTINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso é tempestivo abro vistas para parte autora 

contrarazoar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 7.948

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91550 Nr: 3052-94.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amalu Alves Mariano Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 3035-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MACARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 2148-40.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE GRASIELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência para que o requernete apresente o 

Atestado de que se encontrava recluso, bem como os demais documentos 

requeridos pelo INSS.

Após, vistas ao INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164450 Nr: 2349-27.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848

 Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155296 Nr: 10498-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153585 Nr: 9680-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRG, MADdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRG, MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144870 Nr: 5621-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pio Neto Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 6151-38.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Simão Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58139 Nr: 3704-53.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eugenio Grecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134247 Nr: 1033-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudiceia de Castro Cassimiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155273 Nr: 10480-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Rodman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82697 Nr: 47-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Alves Romualdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 47-98.2013.811.0013

Código nº 82697

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE movida por 

CLEUZA MARIA ALVES ROMUALDO em desfavor INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 155, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 155, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 151/152, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 811-55.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Maria Bernardino de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - 

OAB:44.094/SP

 Autos do processo nº. 811-55.2011.811.0013

Cód. nº. 60471

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.
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Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84298 Nr: 1778-32.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Autos do processo nº. 1778-32.2013.811.0013

Código nº. 84298

Vistos.

INTIME-SE a executada, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se decorreu o “stay period”, ou seja, o 

prazo legal que estabelece ‘efeito suspensivo’ aplicável às ações e 

execuções que se encontram em curso contra a OI S.A por força da ação 

de recuperação judicial.

Sem prejuízo, INTIME-SE a exequente, por meio de sua advogada, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos se a habilitação do 

crédito junto ao juízo falimentar foi admitida, informando e comprovando 

nos autos seu atual estágio.

Após o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda/MT, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6706 Nr: 388-81.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcírio Echeverria Pleutin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Autos do processo nº. 388-81.2000.811.0013

Código nº. 6706

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 209/211.

PROCEDA-SE ao acesso junto a Anoreg/MT, por meio do sistema da 

Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI), com o objetivo de realizar a 

pesquisa de eventuais bens imóveis existentes em nome do executado.

Com o resultado da pesquisa, INTIME-SE o exequente, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda/MT, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Autos do processo nº 1785-87.2014.811.0013

Código nº 90002

Vistos.

De partida, HOMOLOGO o laudo pericial acostado às 428/490.

No mais, por considerar suficientemente instruído o processo, de modo 

que se mostra completamente despicienda a realização de audiência de 

instrução e julgamento para se proceder à oitiva de testemunhas, 

DECLARO encerrada a instrução processual, franqueando às partes o 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, com início de fluência para o autor, 

para que apresentem memoriais finais escritos, “ex vi legis” do art. 364, 

§2º, do NCPC.

Após, à conclusão para prolação de sentença.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58537 Nr: 4102-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI ALVES MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4102-97.2010.811.0013

Cód. nº. 58537

Vistos.

INTIME-SE o advogado que patrocina os interesses da parte autora a fim 

de que traga aos autos cópia da certidão de óbito do autor e as 

procurações de todos os seus herdeiros no prazo de 5 (cinco) dias.

Na sequência, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163279 Nr: 1881-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154186 Nr: 9995-25.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete de Lima André

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129754 Nr: 8068-58.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS TADEU LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, as respostas aos quesitos 

apresentados foi juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 

56/07- CGJ abrimos vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159318 Nr: 81-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ironildo Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda Matias Caceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fe que foi designado data para realização DNA. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163273 Nr: 1876-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VARGAS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 135297 Nr: 1585-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR MARIA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sessão designada para esta datya não se 

realizou. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 156628 Nr: 11137-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Auxiliador da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Myic Rodrigues da Silva, Welisene 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiencia designada para esta data não se 

realizou face a ausencia das partes. Do que para constar lavrei a 

presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 157080 Nr: 11349-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão designada para esta data não se realizou 

face a ausencia das partes. Do que para constar lavrei a presnte certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48043 Nr: 4672-54.2008.811.0013

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Conquista Ltda, Arnaldo da Silva 

Alves Filho, Vânia Lúcia Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Fabricio Miguel Correa - OAB:9.762-A, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Autos do processo nº 4672-54.2008.811.0013

Código nº 48043

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 320, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127992 Nr: 7187-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Carlos Turazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Vistos.

De proêmio, vislumbro que, em sede recursal, o E. Tribunal de Justiça deu 

parcial provimento ao recurso de apelação declarando a inexistência de 

débito no valor de R$ 23.402,63 (vinte e três mil, quatrocentos e dois reais 

e sessenta e três centavos), relativamente ao débito da fatura datada em 

04/10/2016, a qual se encontra registrada em nome do exequente na base 

de dados da Serasa.

Deste modo, RECEBO o pedido de fls. 324/327 como requerimento apto a 

abertura da fase de cumprimento de sentença, “ex vi” do art. 536 e 

seguinte do NCPC.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que o presente passou a tramitar como cumprimento de sentença. Após, 
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INTIME-SE a executada, por meio de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de 

custas processuais e honorários advocatícios, se houver, em 30 (trinta) 

dias, sob pena de incidir, após este prazo, na aplicação de multa diária.

Não ocorrendo o cumprimento voluntário da ordem, no prazo supra, 

ARBITRO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao 

patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, §1º do 

NCPC.

Cumpridas as determinações acima, CERTIFIQUE-SE e, após, INTIME-SE o 

exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161095 Nr: 930-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMAIR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147352 Nr: 6735-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio, Espólio de Francisco Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98851 Nr: 1595-90.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPRGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159209 Nr: 33-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121047 Nr: 3984-14.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153833 Nr: 9820-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160050 Nr: 463-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133042 Nr: 571-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Fernandes da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gouveia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para apresentar os 

Memoriais finais, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86489 Nr: 4137-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para aos fins de direito, que nesta data intimamos o Advogado 

do do Acusado do despacho a seguir: "Considerando a certidão de fls. 72, 

DESIGNO audiência para o dia 20 de julho de 2018 às 13h00, oportunidade 

em que será realizado o interrogatório do denunciado Ettore Kozan 

Demarchi. Cumpra-se expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52375 Nr: 3444-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Thadeu Vita 

Ferreira - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação do advogado do réu para que, no prazo legal, 

apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 281-85.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Vistos.

Em juízo de admissibilidade RECEBO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no 

artigo 581, inciso V, do CPP, e contrarrazoado pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, uma vez que tempestivos.

Ademais, reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não 

deve ser modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho – art. 589, do CPP.

Portanto, DETERMINO a elaboração dos autos em apartado, com o 

translado das peças apontadas no art. 587, parágrafo único, do CPP, 

assim como as indicadas como imprescindíveis pelo recorrente.

Intime-se a Defensoria Pública para que, em 2 (dois) dias, apresente as 

peças que entender como indispensáveis à formação do aludido 

translado.

Em seguida, promova-se a formação do instrumento, e remeta-se ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado para o devido processamento/julgamento 

do recurso interposto.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106289 Nr: 4723-21.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de BRUNO BISPO DOS 

SANTOS.

Entre um ato e outro, o Ilustre Representante do Parquet em manifestação 

pugnou pela extinção da punibilidade do agente supracitado, tendo em 

vista seu óbito, o qual foi atestado pela certidão de fls. 202.

E os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A punibilidade deve ser extinta.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o denunciado veio a 

óbito, não havendo mais condição de procedibilidade do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a morte do agente é causa de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, que assim 

dispõe:

 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)

Por tais fundamentos e, tendo em vista o exposto alhures, extinta está a 

punibilidade do agente, por ser medida de rigor.

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinta a punibilidade de BRUNO BISPO DOS SANTOS, com fundamento no 

art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

III. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,

IV. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

V. Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110360 Nr: 202-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Sibrão Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que a audiência de instrução outrora designada coincidiu 

com as férias do i. Defensor Público atuante nesta Comarca, REDESIGNO 

a referida solenidade para 13/6/2018, às13h00min.

Proceda as devidas comunicação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de abril de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE CASTRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar os advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmento transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBSON CAMILO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado para manifestar-se, quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-79.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT0014235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A. 

(REQUERIDO)

CENTRAL DE CURSOS E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se, quanto a 

Decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimar os advogados das partes promovente e promovida para 

apresentarem Contrarrazões aos Recursos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000833-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promovente e promovidas em relação à r. sentença 

de ID. 11513732, parcialmente transcrita a seguir: "O dano moral, in casu, 

deve ser de natureza indenizatória, compensatória do prejuízo moral 

sofrido pela Autora, e também punitivo à ofensora, a fim de se 

desestimular a repetição de casos semelhantes, eis que as 

concessionárias de serviços de energia muitas vezes têm o costume de 

não respeitarem o consumidor, sendo corriqueira sua presença no pólo 

passivo de ações junto ao Poder Judiciário. Por derradeiro também deve 

ser acolhido o pedido de restituição dos valores pagos pelo produto, vez 

que até a presente data não pode ser usado pelo requerente devido ao 

descaso da assistência técnica não oferecida pelas requeridas. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 269, I do Código de Processo 

Civil e condeno as requeridas – B2W COMPANHIA DIGITAL 

(AMERICANAS.COM) e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. a pagar ao 

Requerente – Laurinda de Freitas Ferreira a quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária 

pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, bem como a restitui a quantia de 

R$2.534,00 (dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais), devidamente 

corrigidos, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da 

data da compra e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Inexistindo condenação em custas e honorários advocatícios 

(art. 54, da Lei 9.099/95). Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 475 -J, do Código de Processo Civil e 

Enunciados 97 e 105 do FONAJE, podendo ainda, o credor requerer a 

execução da sentença e, em não o fazendo, no prazo de 48 horas os 

autos serão arquivados, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010868-20.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte credora para manifestar-se no processo, 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do Ministério Público do inteiro teor do Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do Ministério Público do inteiro teor do Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA EFIGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO LOURENCA AIARDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIANA VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANDIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE MEDEIROS DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-39.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ELZA NARCISO DAS DORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON MARTINS LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público do inteiro teor do despacho 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Conheço dos embargos vez que tempestivos mas não os acolho eis que 
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não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição para sanar. PRI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PINTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando 

as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C. null LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJALMA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAETANO DE OLIVEIRA OAB - GO43062 (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEREZINHA AMARANTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69164 Nr: 1753-45.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malena Loreni Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MALENA LORENI MENDES, Cpf: 

05301381156, Rg: 2589686-5, Filiação: Sonia Maria Mendes, data de 

nascimento: 14/08/1993, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

garçonete, Telefone 66-9623-1804. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...Assim agindo, a denunciada MALENA LORENI 

MENDES, incorreu na sançaõ do artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.º 

3.688/41, pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua signatária, a presente denúncia, requerendo seja a 

mesma citada e cientificada da audiência de instrução e julgamento, 

recebida, empós, a denúncia ouvidas as testemunhas de acusação e 

defesa, interrogando-se a seguir a acusada, preenchidas as demais 

formalidades legais, at´final julgamento e condenação".(as) Nayara Roman 

Mariano Scolfaro-Promotora de Justiça.

Despacho: DESPACHOVISTO,Ante a impossibilidade de citar MALENA 

LORENI MENDES pessoalmente, cite a denunciada, via edital, com o prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal. Decorrido o prazo, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu – MT, 24 de janeiro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75996 Nr: 1503-41.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATHEUS FERREIRA DE ALMEIDA, Rg: 

6694027, Filiação: Adriana Ferreira de Almeida, data de nascimento: 

26/03/1998, brasileiro(a), natural de Aparecida de Goiânia-GO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...À vista do teor de certidão de fl. 130, verifica-se que 

restou impossibilitada a citação pessoal do denunciado Matheus Ferreira 

de Almeida, mister seja promovida a intimação do mesmo por edital 

conforme prevê o artigo 361, CPP.

Despacho: "DESPACHOVISTO,Ante a impossibilidade de citar MATHEUS 

FERREIRA DE ALMEIDA pessoalmente, cite o denunciado, via edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu – MT, 26 de janeiro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18984 Nr: 1030-75.2005.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira Tavares-SD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Ante o exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado REGINALDO PEREIRA TAVARES, já qualificado 

nos autos e, concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo. 

Inexistem bens a serem destinados.Certificado o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 09 de março de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19854 Nr: 2039-72.2005.811.0014

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Calciolari, Luiz Carlos Gonçalves Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda, Vilmar José Berthé, 

Beatriz Berezuska, Antenor Berté

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Ademar Santana Franco - OAB:4255, Álvaro da Cunha Neto - 

OAB:12069, Antônio Rogério Assunção da Costa Stefan - 

OAB:7.030, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Teixeira 

Conceição - OAB:9459, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - OAB:8.909, 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:MT/16.875, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT, Nícia da Rosa Haas - OAB:/MT., 5.947-B, 

Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 318.862

 I – DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.I.1 – DA 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA FIGURAREM NO POLO 

PASSIVO DA EXECUÇÃO.(...).Assim, AFASTO a tese alegada.I.2 – DO 

MÉRITO - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.Igualmente, não merece 

acolhimento a arguição de excesso de execução.Isto porque, de 

elementar conhecimento que quando a impugnação tiver por fundamento 

excesso de execução, imprescindível que a parte impugnante demonstre 

junto à sua petição o valor que entende correto, juntamente com planilha 

discriminada de cálculo.Aliás, essa é a dicção do art. 525, § 4º, do 

NCPC:“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.(...)§ 4º Quando o executado alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo”.Todavia, em que pese a arguição dos impugnantes, estes não 

mencionam o valor que entendem devido e, quiçá, apresentaram memorial 

descritivo de cálculo, de maneira que deve ser aplicado o disposto no § 

5º, do mencionado códex:“(...)§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o 

valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada, e o excesso de execução for o seu único 

fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução.(...)”Desta 

exegese, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

1.307/1.318.II – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.Por fim, INTIME-SE 

a parte exequente, para no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca 

da exceção de pré-executividade interposta (fls. 1.442/1.453).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4051 Nr: 642-51.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino Fernando da Silva, Fernanda Lucia de Oliveira 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:2.237-E, Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 Igualmente, INDEFIRO o pedido de buscas via sistemas Renajud e Infojud, 

porquanto a parte exequente não comprovou que esgotou todos os meios 

disponíveis para buscar bens passíveis de penhora em nome do devedor, 

diligência que lhe incumbe, não podendo transferi-la ao juízo.III – DO 

PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO.(...).Assim, com fundamento no art. 510, do 

NCPC, NOMEIO para realização da perícia contábil a empresa Real Brasil 

Consultoria, podendo ser intimada à Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, 

Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 

3052-7636, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.INTIME-SE o(a) 

perito(a), a fim de que ofereça sua proposta de honorários, considerando, 

especialmente, os cálculos a serem liquidados.INTIMEM-SE os exequentes, 

a seguir, para que se manifestem sobre a proposta de honorários. Em não 

havendo impugnação, os exequentes deverão promover o depósito do 

valor respectivo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (art. 

95 NCPC).Depositados os honorários periciais, INTIME-SE novamente o(a) 

perito(a) para que indique data para o início dos trabalhos. A data indicada 

pelo perito deverá permitir prazo mínimo de 15 (quinze) dias, suficiente 

para a intimação das partes.Ainda, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

apresentar os quesitos e assistentes técnicos, no prazo legal.Consigno 

que, se regularizada a representação processual no prazo acima 

assinalado, o executado deverá ser intimado por intermédio de sua 

advogada, contudo, se não apresentada a procuração respectiva, as 

intimações do executado deverão ser realizadas de forma pessoal.Por fim, 

PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a retificação da capa dos autos, bem como 

a conversão do tipo de ação, nos termos do art. 348, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 1516-40.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR CLAUDINA DA SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, tendo em vista a ausência de expedição de Carta Precatória para 

a intimação da autarquia ré CANCELO O PRESENTE ATO e, deste modo, 

redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018 às 

14h00min. INTIMEM-SE AS PARTES. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 1144-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA 

S/A em face de VÂNIA MARIA DE MOURA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A liminar requestada foi deferida às fls. 54/55.

Tentada a busca e apreensão do bem, a diligência restou negativa (fls. 

61/62).

Intimado, o requerente informa novo endereço para cumprimento da 

medida (fls. 67/68).

Pois bem.

De início, assinala-se que o autor pediu a desconsideração do petitório de 

fls. 64/65, motivo pelo qual DEIXO de apreciá-lo.

Prosseguindo, INDEFIRO o pedido de fls. 67/68, porquanto o endereço 

declinado é o mesmo da exordial, local em que o automóvel não foi 

encontrado para ser apreendido, de maneira que se realizada nova 

diligência, esta será meramente protelatória.

A reforçar, destaca-se que o Sr. Oficial de Justiça certificou que, 

possivelmente, o veículo estaria na cidade de Juscimeira/MT (fls. 62).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 367 de 585



Por conseguinte, INTIME-SE o autor para, em cinco (05) dias, requerer o 

que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1130-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz João Zancanaro, Ester Zancanaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - OAB:5280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 121/124, porquanto 

se não havida a intimação do sub-rogado, não há falar-se em 

consolidação da sub-rogação.No mais, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, o 

decurso do prazo do exequente para promover o recolhimento das custas 

diligenciais. Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE acerca do julgamento do recurso 

de agravo de instrumento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 954-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:24028/O

 VISTO,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de CARMEM ESTER LENZ, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A liminar requestada foi deferida às fls. 33/33v.

Tentada a busca e apreensão do bem, a diligência restou negativa (fls. 

36).

Por sua vez, a requerida compareceu aos autos alegando que revendeu o 

veículo objeto da medida cautelar, o qual poderá ser encontrado à Av. 

Beiro Rio, próximo à garagem Davi Automóveis, Cuiabá/MT (fls. 42/43).

Instado a manifestar, o requerente pugna pela intimação da requerida para 

informar onde encontra-se o bem (fls. 47/48).

Pois bem.

De logo, vislumbra-se que despicienda a diligência requerida pelo autor, 

uma vez que a parte ré já informou a possível localização do automóvel 

(fls. 42/43).

Logo, por que defesa, na espécie, a promoção de atos processuais ex 

officio, INTIME-SE o requerente para, querendo, promova o disposto no § 

12º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ou, requeira o que entender 

de direito, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74709 Nr: 898-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton, alcunha "Da Costa", Vilmar, Airton, 

Cristiano, Marcos e Negão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:GO- 34432, 

David Alves dos Santos - OAB:MT 23.128

 “Vistos etc. Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência das 

testemunhas da defesa. Assim, considerando que neste foi inquiridas as 

testemunhas arroladas, bem como o depoimento pessoal das partes e, 

não havendo requerimento de diligências, ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. Tendo em vista os requerimentos formulados pelas partes, 

converto as alegações finais em memorias finais. Assim, abra-se vistas 

dos autos à parte requerente e à parte requerida, consecutivamente, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o artigo 364 §2º do 

Código de Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais 

escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 1308-95.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT, Jane Maria Sanches Lopes 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dymak Maquinas Rodoviárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Elisa Peron - OAB:MT 

14.604, OTACILIO PERON - OAB:3684

 “Vistos etc. Considerando a ausência da parte requerida neste ato 

INTIME-A, na pessoa de seu advogado, para que manifeste, no prazo de 

10 (dez) dias, se ainda tem interesse na oitiva da testemunha, justificando 

a necessidade da mesma, sob pena de indeferimento. Após, tornem os 

autos conclusos para as deliberações. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67986 Nr: 1182-74.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia de Magalhães, Maria Felicidade 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 139, V, do NCPC, o qual dispõe que o 

magistrado deverá promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados constituídos, se 

houverem, ou pessoalmente, se não representadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63710 Nr: 320-40.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Ferreira Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença formulado por MARIA 

CRISTINA FERREIRA FRANCO em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Por corolário, declaro EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do 

NCPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 
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conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 323-92.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Magri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença formulado por ANA PAULA 

MAGRI em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Por 

corolário, declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do NCPC.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade 

de sua cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72846 Nr: 2080-53.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvantina Rezende Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença formulado por ALVANTINA 

REZENDE ALVES em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Por corolário, declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do NCPC.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade 

de sua cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77266 Nr: 2113-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio Severino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 17.11.2014. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 121-18.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da 

aposentadoria por invalidez à requerente ISABEL ALVES DE SOUZA, no 

valor mensal à ser calculado com base na lei de regência, desde o dia do 

requerimento administrativo (15.03.2013), com a imediata implantação na 

folha de pagamento do requerido.Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em 

conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 

4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008–CGJ, para melhor auxiliar 

a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:Nome da segurada: 

ISABEL ALVES DE SOUZA.CPF nº 482.042.421-15.Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez.RMI - Renda mensal inicial: à calcular.DIB - 

Data do início do Benefício: 15.03.2013.DIP – Data do início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação da presente sentença.CONDENO 

ainda o requerido, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor 

do causídico da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, 

isentando-o do pagamento das custas processuais.Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à 

Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.Após, 

baixados os autos e com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

DETERMINO que sejam os autos remetidos ao arquivo, nos termos do art. 

1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73964 Nr: 519-57.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir Lomes Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição integral à requerente EVANIR LOMES BATEMARQUE, a partir 

da data do requerimento administrativo (08.10.2015), no valor mensal a ser 

calculado com base na lei de regência, com a imediata implantação na 

folha de pagamento do requerido. Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em 

conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 

4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da requerente:Nome da 

segurada: (...).Condeno ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor da 

causídica da autora, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 

4º, inc. III, Novo Código de Processo Civil), isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se 

proceder ao reexame necessário.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68001 Nr: 1192-21.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Boaventura de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA ao requerente RICARDO BOAVENTURA DE PAULA, no valor 

mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo art. 203, inciso V, 

da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 

10.741/2.003, devido a partir da data do requerimento administrativo 

(26.05.2014, fls. 48), com a imediata implantação na folha de pagamento 

do requerido.Assinala-se que deverá imperar a regra de revisão, a casa 

biênio, para aferir a presença das condições necessárias para a 

manutenção do benefício.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em conformidade com a modulação 

dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357.Em cumprimento ao 

Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento 

da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício 

em favor da parte requerente:(...).Condeno ainda o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor da causídica da autora, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença 

(art. 85, § 4º, inc. III, novo Código de Processo Civil), isentando-o do 

pagamento das custas processuais.Considerando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o 

prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância 

Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário (REsp n.º 

934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 30-06-2009).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65836 Nr: 29-06.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:, 

Marileny Rodrigues de Sousa - OAB:/MT., nº 9.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), em face da sentença prolatada às fls. 

113/115v, alegando a ocorrência de omissão no decisum.

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 118).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Situando a tônica da questão, verifica-se a alegação de omissão no 

tocante à forma de atualização dos valores que devem ser restituídos pela 

requerida em favor da requerente.

Com razão a parte embargante.

De fato, em análise da decisão atacada, extrai-se que nada constou 

quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos.

Assim, CONHEÇO dos declaratórios e, DOU-LHES provimento para assim 

fazer constar na sentença:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício de PENSÃO POR MORTE, a base 

de um salário mínimo mensal, devido a partir do requerimento administrativo 

feito em 27/05/2014 (fls. 39).

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao 

mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial 

de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo 

após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357”.

No mais, MANTENHO incólume a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27972 Nr: 476-67.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Helena 

Coppetti Camozzato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz dos Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo José Carnieleto - 

OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:5280

 Assim, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 407v, e, DETERMINO sejam 

intimados os atuais proprietários do imóvel registrado sob matrícula nº 

10.626 – qualificação às fls. 400v/401 –, para que, em 15 (quinze) dias, 

comprovem o cumprimento da obrigação imposta.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao parquet e, após, 

CONCLUSOS para análise e deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2215-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Bispo dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTO, permaneçam os autos conclusos em gabinete para a análise da 

liminar. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28190 Nr: 696-65.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Processo nº 696-65.2010.811.0014 (Código 28190)

VISTO,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da impugnação apresentada (fls. 

164/169).

Se tempestiva, RECEBO-A, eis que nos moldes do artigo 525, do NCPC.

DEIXO de atribuir o efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que a 

execução mão está garantida, uma vez que não preenchidos os requisitos 

do § 6º, do art. 525, do NCPC.

Por corolário, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Ademais, seja remetido a secretaria para o desapensamento dos referidos 

autos de cumprimento de sentença.

Por fim, RETIFIQUE-SE, a capa dos autos ante a denominação das partes 

para exequente e executado, respectivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 977-84.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/SP, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP/ 

94.389, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e CONCEDO, 

novamente, à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

adimplir as custas processuais finais.Se decorrido o prazo in albis, 

DETERMINO, desde logo, seja encaminhado ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT os documentos listados no Provimento nº 

80/2014-CGJ, para as providências cabíveis, conforme determina o 

também Provimento nº 88/2014-CGJ.Após, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 1420-93.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76696/MG

 Posto isso, com fulcro no art. 525, incisos III e V, do NCPC, ACOLHO a 

impugnação apresentada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença intentado por DALVA NASCIMENTO MIRANDA 

em face do BANCO BMG S/A, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

NCPC, ante o cumprimento integral da obrigação.Por conseguinte, 

CONDENO a requerente, ora impugnada, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade, haja vista ser beneficiário da gratuidade de 

justiça. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2158-13.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rural do Sul de MT Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora da certidão do oficial de 

justiça a seguir transcrita Certifico e dou fé, que dirigi-me no distrito de 

Jarudore, mais precisamente no Sítio morada do Sol, distante 8 KM do 

distrito para efetuar o cumprimento do presente mandado, ISTO NO DIA 12 

DE JANEIRO DO PRESENTE ANO e lá estando não foi possível dar 

cumprimento ao mandado em virtude da parte executada já ter falecido há 

mais de ano. VALE RESSALTAR QUE O VALOR DA DILIGÊNCIA DEVERÁ 

SER DEPOSITADA, pois está Oficiala efetuou a diligência sem o depósito. 

PORTANTO AGUARDO DO ILUSTRE CAUSÍDIDO QUE FAÇA O DEPÓSITO. 

Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 370-32.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coutinho Miranda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 875-86.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSVdA, OASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 588-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geralda Noleto Meira, Daniel Fernando Noleto 

Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de Oliveira, 

Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindber Ribeiro Nunes Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Muniz Alves, Márcia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7.662/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Rafael Soldera Dallek 

- OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça a seguir transcrdita: 

"Certifico que devolvo o r. Mandado de Avaliação sem o cumprimento, 

porque não consegui localizar o imóvel a ser avaliado, sendo que não 

consta o endereço no mandado. Certifico também que o nome da fazenda 

(Nossa Senhora Aparecida) é comum em nossa região, existindo várias 

propriedades rurais com este nome, tornando mais díficel a localização. 

Certifico ainda que a parte interessada deverá informar a localização da 

Fazenda, para o cumprimento do mandado. Juranir Gonçalves Nunes 

oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77120 Nr: 2027-38.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3668 Nr: 507-39.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Moreira da Silva, Cosme Ramos 

Cerqueira, Denilson Nunes Pereira, Francisco Galvão da Silva, Ercilia 

Pereira dos Santos, Fidelcino Rosa de Oliveira, Gilberto Izabel, Lázara 

Gonçalves Izabel, Joilson Rodrigues de Lima, Luiz Nunes de Arruda, José 

Galvão, Gecione Pereira de Souza, Licinio Jorge Arruda, Leonício Correa 

Batista, Djalma Otaviano dos Santos, Sandro Gomes Nascimento, Zenio do 

Amparo Silva, João Barbosa da Silva, Vanderlino Ribeiro da Silva, Alvino 

Francisco de Oliveira, Salvador Martrins dos Santos, Almiro Pinto da Silva, 

Edílson Leite Galvão, Édio Cardoso de Almeida, Guimilton Alexandre de 

Barros, Geniva Nunes de Arruda, Izabel Deus Dorado, José Almeida de 

Oliveira Neto, Miguel Jesus dos Santos, Manoel Correia Batista, Sebastião 

Alves Amâncio, Jonilson R. de Lima, Clóvis Vieira de Oliveira, Elenita Alves 

de Oliveira Santos, Vicente G da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

Cuida-se de execução de título extrajudicial em que BANCO DO BRASIL 

S/A, pugna pela homologação da avaliação e, designação de hasta pública 

como forma de expropriação do bem penhorado, nos termos do art. 883, 

do NCPC (fls. 369/270).

Às fls. 271 certificou-se o decurso do prazo para impugnação do 

executado.

Pois bem.

De início, estando regulares as intimações e, não havendo óbices, 

HOMOLOGO a avaliação de fls. 263/264.

Por conseguinte, DEFIRO a realização de leilão para alienação judicial do 

bem penhorado, determinando a designação de datas para os atos, nos 

termos do artigo 886 e ss. do NCPC, eis que já homologada a avaliação 

judicial.

Por consectário lógico, NOMEIO como leiloeiros judiciais os Srs. Cirlei 

Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, ambos matriculados na 

Junta Comercial Estadual, e, FIXO a comissão dos leiloeiros no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos pelo 

arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 

valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

Ademais, PROCEDA a secretaria com a designação da hasta pública, 

consignando-se desde já que no caso de necessidade da 2ª praça, o bem 

não poderá ser arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por cento 

de seu valor, em respeito ao art. 891 do NCPC.

 Outrossim, ATENTE-SE a secretaria para a devida intimação das partes, 

bem como eventuais credores hipotecários e demais credores com 

privilégio e preferência sobre o bem penhorado, acerca da data designada 

para o ato, bem como para que ocorram as devidas publicações (art. 887, 

do NCPC).

Em seguida, EXPEÇA-SE edital de praça pública, atentando-se aos 

requisitos do art. 886 e seus incisos do novel Código de Processo Civil.

 Após, ENCAMINHE-SE com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da 

Praça aos leiloeiros oficiais, a fim de que estes publiquem o edital da hasta 

pública conforme determinado pelo art. 884 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 1015-23.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT., 

Paulo Cezar Contri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cícero Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT, 

Wanderley Garcia Duarte - OAB:MT 731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido de fls. 68/80 tão somente para TORNAR NULA a 

hasta pública realizada e todos os atos subsequentes ao referido ato.Por 

conseguinte, PROCEDA-SE a restituição dos valores desembolsados pela 

pessoa arrematante, mediante transferência para conta bancária de sua 

titularidade.No mais, porque o credor disse ter requerido a adjudicação do 

bem, perante o juízo de origem, tem-se que a presente missiva perdeu seu 

objeto, motivo pelo qual DETERMINO sua devolução, com as nossas 

homenagens.Baixas e anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 239 Nr: 69-96.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles Roberto Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 VISTO,

 De início, JULGO PREJUDICADO o pedido de fls. 346, uma vez que os 

valores já foram levantados em favor do exequente, conforme alvarás 

expedidos às fls. 332/338.

Por conseguinte, PROSSIGA, a secretaria, no integral cumprimento da 

decisão de fls. 343/343v e, após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao 

regular processamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74604 Nr: 843-47.2017.811.0014
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Messias Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Lopes Galvão, Estelina Messias dos 

Santos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65888

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de ação de inventário.

Diante da comprovação de inexistência de testamento deixado pela de 

cujos (fls. 38/39), DETERMINO seja dado fiel cumprimento ao despacho de 

fl. 26.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4155 Nr: 667-64.2000.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Adolfo Menezes Cathalat, José Carlos 

Rodrigues Cathalat, Eduardo Helmo Menezes, Maria da Graça Menezes 

Cathala, Manoel Menezes Cathala, Herman Menezes Cathala, Maria da Luz 

Coutinho Cathala, Tercina Varanda Cathala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL 

S/A, em face da decisão proferida às fls. 229, alegando a ocorrência de 

contradição e omissão (fls. 230/232v)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 233).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Situando a tônica da questão, verifica-se que o banco embargante alega a 

existência de contradição e omissão na decisão atacada, porquanto essa 

indeferiu o redirecionamento da execução aos sucessores do devedor 

falecido, dando a entender que ninguém poderia habilitar-se no feito, de 

maneira que impossível o prosseguimento da execução em virtude do 

falecimento do executado e diante da suposta inexistência de bens a 

serem partilhados.

Os embargos merecem parcial provimento. Explico.

Dispõe o art. 1.792 do Código Civil que “o herdeiro não responde por 

encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova 

do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o 

valor dos bens herdados”.

No caso em tela, contudo, da certidão de óbito do executado, juntada pelo 

próprio exequente, ora embargante, consta que “não deixou bens a 

inventariar” (fls. 214), de maneira que, em se tratando de presunção iuris 

tantum, cabe ao interessado ilidir a informação.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É 

inviável direcionar a execução (cumprimento de sentença) contra os 

herdeiros do devedor, à vista da inexistência de sucessão ou espólio, pois 

consoante certidão de óbito acostada aos autos não deixou ele bens a 

inventariar ou mesmo testamento. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME”. (TJRS, Ap 70069292761, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, j. 10.08.2016, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -. FALECIMENTO DO 

EXECUTADO - AUSÊNCIA ABERTURA DE INVENTÁRIO - FALTA DE 

PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES AO DE 

CUJUS - ÔNUS DO EXEQUENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE 

PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO SER 

DIRECIONADA AOS FILHOS DO FALECIDO -ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA- EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. Se o devedor 

faleceu no ano de 2010 e não há prova de que fora aberto inventário e 

nem que o falecido tenha deixado bens, cabe ao credor demonstrar a 

existência de bens do executado falecido, para fins de viabilizar a 

penhora, na forma do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Aliás, ocorrendo o falecimento do devedor, se não houve 

abertura de inventário por aquele que eventualmente esteja na posse e 

administração do espólio, o credor tem legitimidade para fazê-lo a teor do 

disposto no artigo 988, VI, do Código de Processo Civil. A 

responsabilização dos herdeiros está adstrita às forças da herança e, e 

se não há provas nos autos de que exista bens a inventariar, mostra-se 

impossível direcionar a execução ao filho do executado, à vista da 

inexistência de sucessão ou espólio do de cujus”. (TJMT, Ap 

129378/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014, sem grifos no original).

Recobrando a ótica ao citado art. 1.792 do Código Civil, tem-se que ao 

determinar que incumbe ao herdeiro demonstrar o excesso de execução, 

pressupõe a existência de herança, de bens deixados pelo devedor 

falecido.

 No caso em apreço, entretanto, não há qualquer evidência que o de cujus 

tenha deixado bens – ao contrário, a certidão de óbito, cuja informação se 

presume verdadeira, indica a inexistência de bens a inventariar.

 Não se pode olvidar que cabe ao “herdeiro” demonstrar o excesso; 

porém, apenas aquele que receba a herança é considerado herdeiro e, 

logo, o exequente deve demonstrar minimamente a existência de herança 

deixada pelo executado, porquanto cabe ao credor/interessado desfazer 

a presunção relativa de veracidade da informação de que não foram 

deixados bens aos sucessores, de modo que se minimamente comprove 

ou traga indícios neste sentido, poderá o feito executivo prosseguir.

Por outro lado, se não encontrado inventário ou arrolamento, solução não 

há a não ser a extinção do feito.

Inobstante, diante da comprovação de diligências nesse sentido, deve ser 

concedido prazo ao exequente para fazê-lo.

Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios e, DOU-LHES PARCIAL 

provimento, para retificar a decisão objurgada, fazendo constar:

“(...)

Com tais considerações, POSTERGO a análise do pedido de 

redirecionamento da execução contra os sucessores do executado 

CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT e, por conseguinte, CONCEDO à 

exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que, comprove nos autos, a 

existência de bens deixados pelo de cujus passíveis de partilha por seus 

sucessores, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, a existência de inventário ou 

arrolamento tramitando neste juízo.

Após escoado o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos 

para análise e decisão

(...)”.

No mais, MANTENHO incólume a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 636 Nr: 80-81.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares da Silva, Antonio Gonçalves de 

Miranda, Diomário Pereira do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO SOARES DA SILVA e outros.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 334/336 os bens 

penhorados foram reavaliados, sendo que até o momento, a parte 

exequente não manifestou quanto à mesma, limitando-se a requerer 
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dilação de prazo para tanto, desde 15.12.2016.

Igualmente, os executados quedaram-se inertes quanto à nova avaliação.

Às fls. 343/347, o executado JOÃO SOARES DA SILVA informou que 

entabulou acordo com o exequente, por intermédio da empresa Concilig, 

apresentando comprovante de quitação do débito.

Intimado para manifestar, o banco exequente manteve-se silente (fls. 349).

Pois bem.

Inexistindo comprovação da relação da empresa intermediadora do acordo 

com o exequente, senão pelas próprias alegações do devedor e, não 

tendo o banco credor lançado sua concordância para com a extinção do 

feito, não há como deferi-la.

Logo, a execução deve prosseguir.

E, desde já, havendo inércia das partes para manifestarem quanto à nova 

avaliação dos bens penhorados, HOMOLOGO a avaliação de fls. 334/336, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, INTIME-SE a parte credora para manifestar-se, no 

prazo legal, quanto à forma de expropriação do bem, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 55-04.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Rita de Cássia Lanza, Nazarete Vieira 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65888

DESPACHO

VISTO,

Chamo o feito a ordem.

Trata-se de ação de arrolamento dos bens deixados por MARIA RITA DE 

CÁSSIA LANZA.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário.

Ademais, em se tratando de processamento de inventários e partilhas 

judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 56/2016, 

disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que:

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”.

Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acostar aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pela de cujus, além de demais documentos pertinentes, inclusive já 

solicitados nestes autos, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesta oportunidade, considerando o lapso temporal entre a decisão que 

suspendeu o direito do causídico fazer carga dos autos e a presente data, 

REVOGO A PROIBIÇÃO DE CARGA DOS PRESENTES AUTOS. Com efeito, 

cientifique-se o causídico que sobrevindo excesso de prazo na carga de 

autos processuais o seu direito pode vir a ser mais uma vez suspenso.

 Translade cópia desta decisão aqueles autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17044 Nr: 664-70.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 323/324.

Por conseguinte, DESENTRANHE-SE o mandado de penhora e avaliação e 

entregue-o ao Sr. Oficial de Justiça para regular cumprimento.

Consigno que o Sr. Meirinho deverá avisar, com antecedência, os 

causídicos peticionantes sobre o dia e hora que irá realizar a diligência, a 

fim de que a parte credora disponibilize os meios necessários para o 

integral cumprimento da ordem de penhora.

Intimem.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27536 Nr: 1485-98.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Aparecido Picoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Guimarães Rodrigues, Josiany 

Luisa Buosi Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselina Maioni Belmonte 

Picoli - OAB:146626/SP, Osmair Aparecido Picolli - OAB:49211/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo gomes polotto - 

OAB:230351/SP

 Diante de tais circunstâncias, tem-se que clarividente a existência de 

elementos nos autos que maculem os requisitos exigidos para parte alçar 

ao benefício requestado, de maneira que o mesmo deve ser indeferido.E, 

neste ponto, urge assinalar que não se desconhece a segunda parte do § 

2º, do art. 99, do NCPC, o qual prevê que antes do indeferimento da 

gratuidade, o juiz deve “determinar à parte a comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos”. Contudo, tal regramento é 

mitigado quando a parte, por iniciativa própria, traz aos autos os elementos 

que indicam atestar sua hipossuficiência, notadamente a declaração de 

IRPF, que, em tese, deveria discriminar todo o patrimônio pertencente aos 

devedores.Daí porque nova intimação para comprovação da precária 

situação econômico-financeira, quando tal desiderato já foi realizado pelos 

executados voluntariamente, seria medida protelatória, em flagrante 

dissonância ao princípio da celeridade processual, o que, per si, traria 

morosidade processual e prejuízos às próprias partes.Pelo exposto, 

INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e, DETERMINO a intimação dos 

executados para, querendo, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 479-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucélio de Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por FÁBIO XAVIER DE SOUZA em 

face de JUCÉLIO DE OLIVEIRA BARBOSA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebida a ação, fora determinada a citação do requerido para o 

pagamento da dívida (fls. 10), todavia, este não o fez no prazo assinalado, 

conforme certificado nos autos (fls. 16).

Pois bem.

De elementar conhecimento que em conformidade com a dicção do art. 

701, § 2º, do NCPC, a prolação de sentença em ação monitória é 

despicienda quando não ocorrido o pagamento da dívida no prazo 

assinalado.

Neste sentido, vejamos o texto do referido dispositivo legal:
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“Art. 701. (...)

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

(...)”. (grifos nossos)

 Posto isso, DETERMINO a conversão da presente ação monitória em 

execução de título judicial, RETIFICANDO-SE, inclusive, a capa dos autos.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, 

requerer o que entender direito, sob pena de extinção e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 592-34.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Coelho Martins, Thabita Xavier Coelho Martins, 

Tayline Xavier Coelho Martins, Thamires Xavier Coelho Martins - menor 

impúbere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berenice José Xavier Coelho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64043

DESPACHO

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada à fl. 73.

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, INTIME-SE a inventariante para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

remoção do encargo, nos termos do artigo 622, II, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71651 Nr: 1414-52.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata de Jesus Araújo, Daniela de Jesus Araujo, 

Rodrigo Seibt Araújo, Katiana Galvão de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes de Jesus Araújo, Sebastião 

Conceição Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B, Tiago Alves da Silva - OAB:18241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71651

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de arrolamento de bens.

Diante da juntada de fls. 49/58, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 

40, corroborado ao fato de que o artigo 662 do Código de Processo Civil 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62039 Nr: 326-81.2013.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva, Julia Gomes da Silva, Rosa 

Dirlene de Souza da Silva, José do Carmo da Silva, Rosimeire Gomes da 

Silva Pires, Rosely Gomes da Silva, Aparecida Gomes da Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ARROLAMENTO DO BEM 

de fl. 43, deixado pelo falecido JOSÉ CAMILO DA SILVA para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, onde se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha e/ou carta de adjudicação. Após, intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para providências pertinentes ao lançamento 

administrativo, nos termos do artigo 659, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 381 Nr: 49-03.1992.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, José Fernando Barbosa, 

Loredana Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes - 

OAB:MT-2.025

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de sentença, 

sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a parte exequente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da dívida.Transitada em 

julgado, PROCEDA-SE às baixas de eventuais penhoras e, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66944 Nr: 646-63.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Roque Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruzulina Cavalcante Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de título judicial promovida por VALTER ROQUE 

NETO em face de RUZULINA CAVALCANTE CARVALHO, em que até o 

presente momento não foi efetivada a intimação da executada acerca da 

penhora de imóveis postulada pelo exequente.

Pois bem.

De início, PROCEDA-SE à tentativa de intimação da executada por 

intermédio de sua procuradora, uma vez que possui poderes para tanto, 

consoante instrumento público juntado às fls. 48.

Não sendo possível a intimação da procuradora da devedora, 

PROCEDA-SE à sua intimação por edital, uma vez que a executada 

encontra-se em local incerto e não sabido.

Saliento, em tempo, a impossibilidade de intimação por hora certa, uma vez 

que não há indícios de que a devedora estaria se ocultando de receber a 

intimação judicial.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que consta como tipo de 

ação “execução de título extrajudicial”, quando, em verdade, trata-se de 

“execução de título judicial”.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 1282-97.2013.811.0014
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.S.B.C Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Celso dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13.994-A, Renato Chagas Correira da Silva - 

OAB:MT- 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de título extrajudicial, em que HSBC BANK BRASIL 

S/A postula pela penhora e avaliação da motocicleta encontrada em nome 

do executado, via sistema Renajud (fls. 93/94).

Pois bem.

DEFIRO o pedido de penhora do veículo, nos termos formulados pelo 

credor.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada para apresentar a 

localização do bem, em cinco (05) dias, sob pena de incidência do art. 

774, inciso V, do NCPC.

Após a parte executada informar a localização do veículo, fica desde já 

DETERMINADA a expedição do mandado de penhora e avaliação do 

veículo, sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme 

determinam os arts. 838 e 872 do novel Código de Processo Civil.

Realizada a constrição judicial, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo legal, apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, de acordo com os arts. 847 e 873, do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24427 Nr: 1647-64.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença 

foi certificado às fls. 569, motivo pelo qual, às fls. 570, determinou-se o 

arquivamento dos autos.

No entanto, às fls. 565/568, o requerente CARLOS ROBERTO BARBOSA, 

havia apresentado cálculos para liquidação de sentença, motivo pelo qual 

requer seja o feito chamado à ordem para revogar a ordem de 

arquivamento e determinar o regular processamento da execução (fls. 

571/577).

Com razão o peticionante.

De fato, vislumbra-se que o pedido de liquidação não foi analisado, motivo 

pelo qual REVOGO o despacho de fls. 570.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco requerido para que, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo requerente 

CARLOS ROBERTO BARBOSA, sob pena de seu silêncio ser interpretado 

como anuência à homologação dos mesmos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 965-65.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vani Martins Correia, Edson Martins Correia, Roberto 

Martins Correia, Reny Souza Correia, Danilo Matheus Santos Martins, 

Valdemar Marins do Carmo, Marilza Correia de Lima Castro, Vera Lúcia 

Correira de Lima, Liane Luzia Correia de Lima, Bendito Martins Correia, 

Waldivino Martins Correira, Hélio Martins Correira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca José Correia, Nelci Martins do 

Carmo-Falecida, Maria Correia de Lima-Falecida, Claudirene Correia de 

Lima-Falecida, Canuto Martins Correia-Falecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64566

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de ação de inventário.

Diante da impossibilidade de se citar o herdeiro Roberto Martins Correia 

por carta, DEFIRO o pedido de fl. 131.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de citação, a ser cumprida via Oficial de 

Justiça, com as benesses do artigo 212, parágrafos 1º e 2º do CPC.

 Com o retorno desta, e sendo negativa, intime-se a parte para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo positiva, voltem-me os autos conclusos para deliberações do artigo 

630 e ss do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 509-52.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10.254

 “VISTO. I – Considerando o requerimento da defesa do acusado e a 

manifestação do ministério Público, aliado ao fato de que o acusado 

cumpriu toda a prestação pecuniária, sendo pessoa de trato humilde, bem 

como justificando sua ausência nos comparecimentos mensais, com 

comprovação da doença de sua esposa, defiro o pedido e extingo a 

punibilidade o acusado ADRIANO SILVEIRA NEVES pelo cumprimento do 

benefício da suspensão condicional do processo. Proceda-se ao 

arquivamento dos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os 

presentes cientes. Às providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70572 Nr: 791-85.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izelda Miranda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, quanto à alegação da fazenda executada de que a liquidação 

instalada nestes autos teria resultado “zero”, ao argumento de que a 

requerente já foi beneficiada com a incorporação salarial e recebimento 

das parcelas remanescentes requestadas, tem-se que, ainda assim, 

necessária a realização da perícia, uma vez que este juízo, por si só, não 

possui conhecimentos específicos para dirimir sobre a questão sem o 

prévio parecer do expert.

No mais, porque o Estado de Mato Grosso não indicou qualquer órgão 

público que pudesse realizar os trabalhos periciais, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 200/201, inclusive no que tange à 

retificação da capa dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60453 Nr: 154-76.2012.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Coimbra Catala, Jober Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “VISTO. Primeiramente, HOMOLOGO a desistência da testemunha de 
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acusação NOELSON. Tendo em vista a ausência do advogado neste ato, 

embora devidamente intimado, NOMEIO a advogada TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI para acompanhar o ato, modo pelo qual fixo o 

valor de 01 (um) URH. No mais, ante a ausência do requerido JACKSON 

COIMBRA CATALA, devidamente intimado à fl. 147, DECRETO A SUA 

REVELIA, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Assim, 

vislumbra-se que fora procedida ao interrogatório do réu, bem como, não 

houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA a instrução processual. Por conseguinte, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público e à Defesa para apresentarem suas 

alegações finais, no prazo de cinco 05 (cinco) dias. Considerando a 

ausência do defensor/advogado nomeado para os réus Dr. LEONARDO 

GOMES MARTINS, razão pela qual diminuo o valor determinado à fl. 142, 

para 05 (cinco) URH. Após, CONCLUSOS os autos para prolação de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 144-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina de Araújo Tousebê, Cleide Coelho de Araújo, 

Neide Coelho de Souza, Aldemir Coelho de Souza, Maria Jacy Coelho de 

Araújo, Edvaldo Coelho de Souza, Soleno Coelho de Araújo vulgo "Tó", 

Valdeson Coelho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeon Coelho de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o pedido de fls. 56 e, diante da pretérita data do extrato 

bancário de fls. 57, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que 

informe acerca de eventual saldo remanescente em contas bancárias em 

nome do de cujus.

Com a resposta, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73500 Nr: 255-40.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felicidade Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia de Magalhães, Sandra Maria 

de Melo Magalhães, Terezinha Conceição Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 139, V, do NCPC, o qual dispõe que o 

magistrado deverá promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 

14h30min.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados constituídos, se 

houverem, ou pessoalmente, se não representadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 806-54.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERYK ANDRADE REBELATTO, EVERTHON ANDRADE 

REBELATTO, Joelma Cristianne da Silva Saravy Rebelatto, Daniely Souza 

Lima Rebelatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erthevlys Antonio Rebelatto, SÔNIA 

MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pereira Rodrigues - 

OAB:MT/ 12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15.528-MT

 I – DO REQUERIMENTO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Conforme 

preceitua a jurisprudência, a concessão de autorização para venda de 

qualquer bem inventariado só ocorre opôs a manifestação de todos os 

herdeiros e interessados. (...) Deste modo, INDEFIRO, por ora o pedido 

formulado. II – OUTRAS CONSIDERAÇÕES Considerando a nomeação do 

inventariante, INTIME-O para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias de bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único 

do NCPC), caso ainda não tenha sido feito. Prestado compromisso, 

APRESENTE a inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras 

declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do 

NCPC). Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros e 

eventuais interessados, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do 

NCPC) para, querendo, manifestem sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 627 do NCPC). Os que sejam domiciliados 

nesta Comarca serão citados na forma dos artigos 249 a 255 do NCPC. 

Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, todos os demais. Sem prejuízo, 

EXPEÇA-SE edital de publicação para conhecimento de terceiros dos 

termos do presente inventário. Havendo sucessores incapazes, DÊ-SE 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 14 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77331 Nr: 2164-20.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 2ª Vara Cível -Vara Esp. Direito 

Agrário de Cuiabá/MT., Pedro Alves Neto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Leite da Cruz e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de carta precatória oriunda da Vara Especializada de Direito 

Agrário do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, cuja 

finalidade é:

“Realização de constatação no imóvel denominado Fazenda Rancho 

Quarto de Milha, composta por duas áreas que totalizam 1.164,4 hectares, 

situado na Rodovia Poxoréu-Juscimeira, Km 30, à esquerda, município de 

Poxoréu/MT, por dois oficiais de justiça da Comarca de Poxoréu/MT, que 

deverão informar a este juízo a forma da ocupação da área total de 

1.161,4 hectares (se conjunta pelo autor e/ou réus ou se separada pelos 

referidos, caso em que deverá informar se há delimitação entre as 

referidas); por quem está sendo exercida a posse e de que forma; a 

existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; se é explorado 

alguma atividade; se a área é delimitada; bem como se as benfeitorias são 

antigas ou novas. OS OFICIAIS DE JUSTIÇA DEVERÃO, TAMBÉM, quando 

da diligência, INTIMAR o autor para que se abstenha de qualquer ato que 

obstrua a passagem dos réus para acesso e saída da área ocupada por 

eles, sob pena de revogação da liminar e ser condenado a pagar multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento”.

Deste modo, DEFIRO o pedido de fls. 77/79 e DETERMINO seja os Srs. 

Oficiais de Justiça notificados para que complementem o auto de 

constatação (fls. 59/61, a fim de que informem se a pastagem constitui, ou 

não, benfeitoria, além de que indiquem se as benfeitorias existentes 

aparentam ser antigas ou contemporâneas.

Após, DEVOLVA-SE a missiva ao juízo de origem, com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17292 Nr: 855-18.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilde de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros de 

ZENILDE DE AGUIAR e, por corolário, DETERMINO o prosseguindo do feito, 

com a consequente retificação da capa dos autos.II – DO PRECATÓRIO 

JUDICIAL.Prosseguindo, vislumbra-se que os cálculos de execução foram 

atualizados por determinação do juízo, haja vista o decurso do prazo entre 

a decisão que os homologou até a presente data.Desta feita, EXPEÇA-SE 

o precatório requisitório de pagamento, atentando-se aos cálculos 

atualizados, e, também, ao disposto no art. 443 e ss. da CNGC/MT, e 

observando as determinação da Resolução nº 168/2011-CJF, instruindo-o 

com os documentos necessários, encaminhando ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Em tempo, INDEFIRO o pedido de expedição 

de requisição, em apartado, relativa aos valores dos honorários 

sucumbenciais, porquanto entendo que tal providência é de trato entre as 

partes, não podendo essas utilizarem da serventia do juízo para 

desempenhar mister que lhes incumbe.Por fim, ATENTE-SE a secretaria 

para a criação de novo volume dos autos tão logo o último atinja o número 

de 200 (duzentas) folhas, consoante disposição do art. 337, da 

CNGC/MT.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16654 Nr: 390-09.2004.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joélio Rosa de Moraes - 

OAB:MT/18.464

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 551/553.

Por conseguinte, considerando a indicação de bens à penhora pelo 

exequente, e, porque não efetivada a penhora do bem inicialmente 

indicado pelo executado, EXPEÇA-SE o necessário para que seja 

efetivada a constrição e avaliação dos imóveis, nomeando-se o(s) 

próprio(s) executado(s) como fiel depositário, nos termos do que dispõe o 

art. 838, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem. ATENTE-SE 

a secretaria que a esposa do(s) executado(s) deverá ser intimada, se 

casado for em regime diferente do de separação absoluta de bens, 

conforme dicção do art. 842, do novel Código de Processo Civil.

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art. 844, do NCPC.

ATENTE-SE o Sr. Oficial de Justiça para o disposto no art. 872, do NCPC, o 

qual dispõe que o laudo de avaliação e vistoria deverão ser anexos ao 

auto de penhora e, não mais parte integrante deste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27863 Nr: 366-68.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Martins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 VISTO,

 INDEFIRO o pedido de fls. 347/348, uma vez que a presente execução 

não é fundada em crédito tributário, mas sim no recebimento da verba 

honorária arbitrada em favor do Estado de Mato Grosso por ocasião da 

sentença de improcedência prolatada às fls. 271/278, de maneira que 

existindo legislação específica aplicada ao caso, não há falar-se em 

aplicação do Código Tributário Nacional na espécie.

Por conseguinte, INTIME-SE o exequente para que, no prazo legal, requeira 

o que entender de direito, promovendo os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2472 Nr: 35-72.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo João Carlott, Rosa Alves da Costa, Delfina 

Carlott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:, Jurandir Ventresqui Guedes - OAB:3321, Neide Maria Pagani 

de Lira - OAB:8960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca do pagamento das requisições de 

pequeno valor expedidas.

Após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular processamento do 

feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 155 Nr: 50-27.1988.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT, Wylerson Verano de Aquino Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 Por outro, lado comprovada a propriedade da executada, DEFIRO o pedido 

de penhora do imóvel registrado sob matrícula nº 10.094, do CRI 

local.Consequentemente, EXPEÇA-SE o necessário para que seja 

efetivada a constrição e avaliação do imóvel, nomeando-se a própria 

executada como fiel depositário, nos termos do que dispõe o art. 838, do 

NCPC.Após, INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem. 

ATENTE-SE a secretaria que o cônjuge da parte executada deverá ser 

intimado, se casada for em regime diferente do de separação absoluta de 

bens, conforme dicção do art. 842, do novel Código de Processo 

Civil.INTIME-SE, ainda, a parte exequente para que providencie a 

averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a 

apresentação de cópia do auto ou do termo de penhora, 

independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 844, do 

NCPC.ATENTE-SE o Sr. Oficial de Justiça para o disposto no art. 872, do 

NCPC, o qual dispõe que o laudo de avaliação e vistoria deverão ser 

anexos ao auto de penhora e, não mais parte integrante deste.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 882-20.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 “Vistos etc. Considerando que neste foi inquiridas a testemunha de 

defesa arrolada e, não havendo requerimento de diligências, ENCERRO A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Tendo em vista os requerimentos formulados 

pelas partes, converto as alegações finais em memorias finais. Assim, 
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abra-se vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61239 Nr: 928-09.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Sousa Shirato, Luiz Yoshio Shirato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 “Vistos etc. Considerando que neste foi inquiridas as testemunhas 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte requerida e, não 

havendo requerimento de diligências, ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. Tendo em vista os requerimentos formulados pelas partes, 

converto as alegações finais em memorias finais. Assim, abra-se vistas 

dos autos à parte requerente e à parte requerida, consecutivamente, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o artigo 364 §2º do 

Código de Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais 

escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 1513-90.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ramalho Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 318.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Vislumbra-se que parte exequente pugna pelo reconhecimento de grupo 

econômico, bem como pela desconsideração da personalidade jurídica e 

consequente concessão de tutela cautelar de arresto, a fim de bloquear 

bens das empresas que supostamente formam o grupo econômico que 

pretende seja reconhecido, via Bacenjud e Renajud (fls. 74/74v e 93/95).

Contudo, denota-se dos autos que não há como analisar a medida cautelar 

vindicada, sem antes oportunizar o contraditório, notadamente diante do 

contido no art. 9º, do NCPC.

Soma-se que o pedido de reconhecimento do grupo econômico precede 

àquele de desconsideração da personalidade jurídica e da tutela de 

urgência cautelar, razão pela qual não incide, no presente caso, o 

disposto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do NCPC.

Deste modo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto aos pedidos de fls. 74/4v e 93/95.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para deliberação 

pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 1409-79.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:SIAPE-1662135

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo instituto 

executado e, consequentemente, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela referida 

autarquia, na importância de R$ 19.018,73 (dezenove mil e dezoito reais e 

setenta e três centavos), referente à implantação do benefício e 

honorários sucumbenciais (fls. 163/165). Neste ponto, urge assinalar que 

DEIXO de determinar a compensação da verba honorária, eis que o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) já manifestou a 

impossibilidade de tal providência (AC 0013410-96.2009.4.01.9199 / RO, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.2875 de 02/10/2015).Igualmente, INDEFIRO o pedido de 

revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente, uma vez que 

a alegação é meramente protelatória, não estando instruída de provas que 

indiquem que a alteração da condição econômico-financeira da autora.No 

mais, preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), observando as determinações da Resolução 168/2011 do CJF, 

instruindo-a com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60449 Nr: 151-24.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celles Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.S.B.C Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:MT 21.150-A

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO 

o presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o alvará 

de liberação e levantamento da quantia depositada nos autos, mediante 

transferência bancária, da seguinte forma: (a) a importância de R$ 

21.885,61 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

um centavos), deverá ser transferido ao exequente, por meio da conta 

bancária informada às fls. 176; (b) o valor de R$ 2.158,26 (dois mil, cento 

e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), deverá ser transferido ao 

advogado Murillo Espinola de Oliveira Lima, através de conta bancária, a 

ser por ele indicada, em cinco (05) dias.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 8-11.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ofertão - Indústria e Comércio de Materiais para 

Construção em Geral Ltda - EEP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oto Souza Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Marques da Silva - 

OAB:9725-B/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, Reinaldo 

Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537, Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678.MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19.456/MT, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da impugnação apresentada (fls. 

164/169).

Se tempestiva, RECEBO-A, eis que nos moldes do artigo 525, do NCPC.

DEIXO de atribuir o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que não 

preenchidos os requisitos do § 6º, do art. 525, do NCPC.

Por corolário, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18780 Nr: 861-88.2005.811.0014
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anastácio Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob a égide do CPC/73, a autarquia executada opôs embargos à 

execução, os quais foram julgados parcialmente procedente, 

determinando à contadoria do juízo a confecção de novos cálculos, 

observando: (a) a atualização do débito de acordo com o manual de 

cálculos da Justiça Federal; (b) a dedução dos valores recebidos pelo 

exequente a título do benefício de prestação continuada (LOAS); e, (c) o 

termo final dos cálculos em 20.11.2009.Os cálculos judiciais foram 

apresentados às fls. 298/298v.Prosseguindo, em que pese o exequente, 

inicialmente, tenha manifestado aquiescência para com os mesmos (fls. 

300), adiante alegou que o memorial elaborado pela contadoria judicial não 

considerou os honorários advocatícios, os quais não são excluídos, 

mesmo que deduzidas as parcelas recebidas a título do LOAS (fls. 

303/305).Instado a manifestar, o instituto executado limitou-se a aduzir que 

a pretensão do exequente não merece guarida, uma vez que manifestou, 

previamente, sua concordância com os cálculos, de maneira que a 

insurgência apresentada encontra-se fulminada pela preclusão (fls. 

308/308v).Pois bem.De logo, assinalo que não assiste razão ao 

exequente.Com efeito, dessume-se do título judicial que os honorários 

advocatícios foram fixados no percentual devido sobre o valor da 

condenação, nesta incluída apenas as parcelas vencidas.Daí porque a 

verba honorária deverá ser apurada com base somente nos valores 

remanescentes, após o decote das parcelas recebidas a título do 

benefício assistencial continuado (LOAS).Nesse particular, eis a 

contemporânea jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região(..).Desta exegese, verifica-se que não merece acolhida a 

pretensão do exequente (fls. 303/305), razão pela INDEFIRO-A.Por 

conseguinte, HOMOLOGO os cálculos da contadoria judicial, imbricados às 

fls. 298/298v e, DETERMINO a expedição da requisição de pequeno valor 

(RPV), observando a resolução nº 168/2011-CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 844-52.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Walquiria Rodrigues 

Barreto - OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo instituto 

executado e, consequentemente, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

às fls. 274/275, no valor de R$ 5.406,08 (cinco mil, quatrocentos e seis 

reais e oito centavos).Por conseguinte, CONDENO a parte exequente, ora 

parte impugnada, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, SUSPENDO sua exigibilidade, 

haja vista a concessão da gratuidade de justiça à própria.Além disso, 

DEIXO de determinar a compensação da verba honorária, eis que o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) já manifestou a 

i m p o s s i b i l i d a d e  d e  t a l  p r o v i d ê n c i a  ( P r e c e d e n t e :  A p 

0013410-96.2009.4.01.9199/RO, Rel. Des. Federal Francisco de Assis 

Betti).Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE a competente requisição de 

pequeno valor (RPV), observando a resolução nº 168/2011-CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73148 Nr: 67-47.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-56.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010070-56.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ENIA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, 

na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 05 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-15.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010215-15.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada 

para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 05 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-18.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL MARCELO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010230-18.2015.8.11.0014 REQUERENTE: DANIEL MARCELO DA SILVA 

LEMES REQUERIDO: OI S/A VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por DANIEL MARCELO DA SILVA 

LEMES em face de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Intime-se a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 05 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-85.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAELBI MARQUES GUSMAO (REQUERIDO)

WANDERLEY SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELCIO FERREIRA GOMES (TESTEMUNHA)

GENERINO PINTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUZIA SOBRINHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010027-85.2017.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA LUCIA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: WANDERLEY SILVA DE SOUZA, ANAELBI MARQUES 

GUSMAO VISTO, Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

ajuizada por MARIA LÚCIA BARBOSA DA SILVA em face de WANDERLEY 

SILVA DE SOUZA e ANAELBI MARQUES GUSMÃO todos devidamente 

qualificados nos autos. Considerando a petição de id 8037957, verifico 

que o rol de testemunhas arroladas pela promovente, não está adequado 

ao procedimento da lei do juizado, pois segundo o artigo 34 da lei 

9.099/1995, o qual dispões que “As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido”. Ante o exposto, 

INTIME-SE a promovente para no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a 

adequação do rol de testemunhas, nos termos do preceito legal. Após, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 05 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-54.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA PIRES BORGES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010193-54.2016.8.11.0014 REQUERENTE: TERESINHA PIRES BORGES 

DA CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, 

na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 06 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010176-18.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010176-18.2016.8.11.0014 EXEQUENTE: GEOVAN BRAGA VAZ 

EXECUTADO: LOJAS RIACHUELO SA VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por GEOVAN BRAGA VAZ em face 

de RIACHUELO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Intime-se 

a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de 

multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 07 de 

março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-64.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT0003321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (EXECUTADO)

JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010160-64.2016.8.11.0014 EXEQUENTE: LENA GLORIA VARANDA 

VENTRESQUI GUEDES EXECUTADO: JANE MARIA SANCHES LOPES 

ROCHA, MUNICIPIO DE POXOREO VISTO, Compulsando os autos, verifico 

que a exequente requer o pagamento de seu crédito com renúncia ao que 

exceder o valor da requisição de pequeno valor do município, conforme se 

verifica no id 11396128. Pois bem, a fim de se evitar quaisquer nulidades 

e/ou prejuízos às partes, e em respeito ao princípio do contraditório e 

ampla defesa, verifico que a executada fazenda pública municipal não foi 

intimada pessoalmente acerca da decisão de id. 10491179. Portanto, 

INTIME-SE a fazenda pública municipal acerca da decisão de id. 10491179. 

Após, decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 07 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-93.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BENTA DE SOUZA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010085-93.2014.8.11.0014 EXEQUENTE: SONIA BENTA DE SOUZA NERY 

EXECUTADO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, NOVO MUNDO MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA VISTO, Intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender lhe 

seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 07 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-75.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE OAB - MT0013706A (ADVOGADO)

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBSON (TERCEIRO INTERESSADO)

VONES GOMES PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010772-75.2011.8.11.0014 REQUERENTE: JUSCELIA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXPRESSO RUBI LTDA VISTO, De início, DEFIRO o 

pedido de penhora na boca do caixa, conforme pleiteado pela parte 

credora, observando os valores que façam parte do patrimônio da 

executada EXPRESSO RUBI LTDA., individualmente. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de penhora, observando os cálculos 

de atualização apresentado. Efetiva a constrição de valores, o numerário 

será transferido para a Conta Única do Poder Judiciário, mediante guia 

vinculada a estes autos, que será entregue ao Sr. Depositário, para 

pagamento, consignando-se que, desde já, NOMEIO para o encargo o Sr. 

Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Após 

comprovado o recolhimento da guia, o Sr. Depositário ficará desonerado 

da obrigação. No tocante à anotação do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, DEFIRO-A ante a persistência da inadimplência da 

parte executada. Por conseguinte, OFICIE-SE ao SPC e ao SERASA, 

solicitando a inclusão do nome do executado nos cadastros de restrição 

ao crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar nos bancos 

de dados somente a existência desta execução, observando-se, para fins 

de baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em 

consonância com o enunciado nº 538, do FPPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-89.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES S/A (COMPRAFACIL.COM) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-89.2014.8.11.0014 REQUERENTE: ERONIAS DE SOUSA ALVES 

REQUERIDO: HERMES S/A (COMPRAFACIL.COM) VISTO, De início, 

INDEFIRO a realização de pesquisa junto ao sistema Renajud, uma vez que 

as diligências quanto a possíveis bens pertencentes à parte devedora 

incumbe à parte exequente, não podendo essa transferir tal munus ao 

juízo. Não obstante, no tocante à anotação do nome da executada nos 

órgãos de restrição ao crédito, DEFIRO-A ante a persistência da 

inadimplência da parte executada. Consequentemente, OFICIE-SE ao SPC e 

ao SERASA, solicitando a inclusão do nome do executado nos cadastros 

de restrição ao crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar 

nos bancos de dados somente a existência desta execução, 

observando-se, para fins de baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 

4º, do NCPC, em consonância com o enunciado nº 538, do FPPC. Por fim, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO VISTO, De início, diante do 

decurso do prazo, DILIGENCIE-SE, a Sra. Gestora, quanto ao cumprimento 

da obrigação de fazer pela executada, procedendo as intimações e 

certificações necessárias. Após, PROMOVA-SE, a Sra. Gestora, a 

confecção dos cálculos da astreinte fixada, devidamente atualizados, uma 

vez que tal incumbência lhe compete, nos termos do art. 52, inc. II, da Lei 

nº 9.099/95. Por fim, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise do 

pedido de constrição de valores via sistema Bacenjud. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010224-11.2015.8.11.0014 EXEQUENTE: MARIA HILDA BEZERRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTO, RECEBO a impugnação ao cumprimento de 

sentença. INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS para análise. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010089-62.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010089-62.2016.8.11.0014 REQUERENTE: SIMAO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Perlustrando os autos, vislumbra-se que a contradição apontada pela 

requerida nos embargos de declaração opostos foi corrigida, ex officio, 

pela magistrada sentenciante, de maneira que os declaratórios perderam o 

objeto, não havendo falar-se em nulidade dos atos subsequentes 

praticados. Destarte, DOU POR PREJUDICADOS os embargos de 

declaração opostos. No mais, tendo sido certificado o trânsito em julgado 

da sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

1000065-26.2018.8.11.0014 EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO VISTO, Trata-se de execução contra a 

fazenda pública, proposta por ALVARO CARVALHO DOS SANTOS em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte executada para satisfazer a 

dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos termos do art. 910, do NCPC. 

Certificado o não oferecimento embargos, EXPEÇA-SE, desde logo, a 

requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes do art. 910, § 1º, do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 

12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-41.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGELLA THAYSA CARVALHO (EXECUTADO)

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010147-41.2011.8.11.0014 EXEQUENTE: LAURA CRISTINA MIRANDA 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI, NAGELLA 

THAYSA CARVALHO VISTO, I - DA EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À 

REQUERIDA BRASIL TELECOM S/A. De início, compulsando os autos 

detidamente, vislumbra-se que a requerente desistiu da ação em face da 

requerida BRASIL TELECOM S/A, tendo essa exarado sua aquiescência. 

Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do NCPC, em relação à requerida BRASIL TELECOM S/A. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 

9.099/95. Por conseguinte, RETIFIQUE-SE a identificação dos autos, 

excluindo o nome de BRASIL TELECOM S/A da relação processual destes 

autos. II - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em que pese a extinção do 

feito em relação à requerida BRASIL TELECOM S/A, evidencia-se que 

subsiste o cumprimento de sentença promovido pela exequente LAURA 

CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS em desfavor de NAGELLA 

THAYSA CARVALHO. Pois bem. Dessume-se do feito que foi procedida à 

penhora e avaliação de dois (02) lotes urbanos pertencentes à executada, 

tendo a parte exequente apresentado impugnação à avaliação, 

argumentando que a mesma foi realizada com valor superior ao real valor 

imobiliário dos bens. Por outro lado, a executada também apresentou 

impugnação à avaliação, entretanto, alegando que o valor atribuído aos 

imóveis está aquém do real valor imobiliário dos mesmos. Todavia, 

nenhuma das impugnações merecem acolhida. Explico. Com efeito, 

denota-se que as partes não demonstraram haver incorreção no valor da 

avaliação realizada pelo Sr. Meirinho, porquanto o simples fato de haver 

débitos fiscais sobre os imóveis, ou, a valorização da área, não significa 

que o laudo do Sr. Oficial de Justiça esteja inadequado. Ademais, 

vislumbra-se que as alegações foram realizadas sem a apresentação de 

quaisquer documentos que as corroborassem. Logo, estando a avaliação 

realizada pelo Sr. Meirinho de acordo com a normativa processual civil 

(NCPC, art. 872), e, sendo as impugnações genéricas, não instruídas com 

provas do alegado, não há que falar-se em nova avaliação dos imóveis. 

Pelo exposto, HOMOLOGO a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, em que atribuiu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 

cada lote. Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo legal, diga a forma que pretende a expropriação dos bens 

penhorados, até o limite da dívida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-48.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0003777A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EUDES SOUZA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

OSCAR AMORIM DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010045-48.2013.8.11.0014 REQUERENTE: SINVALDO ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: EVA SILVA RODRIGUES VISTO, De elementar conhecimento 

que não pode a parte autora deixar de comparecer à audiência designada 

e, após, sem qualquer justificativa plausível, requerer a designação de 

nova data, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido do requerente. No mais, 

INTIME-SE, pela derradeira vez, o advogado da parte autora para, 

querendo, em cinco (05) dias, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Após, com ou sem manifestação, FAÇAM os autos 

conclusos ao(à) Juiz(a) Leigo(a) para elaboração de minuta de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-50.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CARVAO NOSSA TRADICAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADE ROSSINE NUNES SILVA (REQUERIDO)

YURI CAIUBI DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT0005629A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010299-50.2015.8.11.0014 REQUERENTE: COMERCIO DE CARVAO 

NOSSA TRADICAO EIRELI - ME REQUERIDO: YURI CAIUBI DE SOUZA 

SILVA, JADE ROSSINE NUNES SILVA VISTO, A citação é ato pessoal, 

motivo pelo qual é incabível que seja procedida via contato telefônico, de 

modo que INDEFIRO o pedido neste ponto. Não obstante, tendo sido 

informado novo endereço do requerido não citado, PROCEDA-SE às 

providências necessárias para a consecução de tal desiderato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

1000098-16.2018.8.11.0014 REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO DE SOUZA 

REQUERIDO: JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME VISTO, Compulsando 

os autos, vislumbra-se que embora o campo "Pedido liminar ou 

antecipação de tutela?" esteja preenchido positivamente, em análise detida 

da exordial não se verifica qualquer pedido neste sentido. Assim, 

RESTITUO os autos à secretaria para a providências necessárias, uma 

vez que já designada audiência conciliatória. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 16 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

1000093-91.2018.8.11.0014 REQUERENTE: RITA SOARES DE MORAES 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A VISTO, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c pedido de reparação por dano moral e pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por RITA SOARES DE MORAES em desfavor 

de OI MÓVEL S/A, ambos já devidamente qualificados. Relatório 

dispensado, em analogia ao que dispõe o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Pois 

bem. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

dicção do art. 300, do novo Código de Processo Civil. Com efeito, da 

análise perfunctória das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os 

argumentos lançados pela parte autora e os documentos juntados aos 

autos não permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a 

concessão da tutela de urgência. Isto porque, ao compulsar os autos, 

dessume-se que anotação realizada em desfavor da parte requerente 

ocorreu em 23.11.2013, a não evidenciar o periculum in mora, tendo em 

vista o decurso do tempo entre a data da averbação da dívida até a data 

do ajuizamento da ação. Destarte, em tendo a parte autora descurado em 

demonstrar os requisitos necessários, não falar-se em concessão da 

tutela de urgência para a exclusão de seu nome do rol de negativados. 

Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos 

primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela qual 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO, por outro lado, a 

inversão do ônus da prova. No mais, AGUARDE-SE a realização da 

audiência designada. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-82.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por RENATO 

RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, pugnando seja 

realizada penhora online da quantia de R$ 59.573,03 (cinquenta e nove mil, 

quinhentos e setenta e três reais e três centavos), via sistema Bacenjud, 

uma vez que a parte executada ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

pessoa natural, CPF 283.996.251-91 e ANTONIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO - ME, pessoa jurídica, CNPJ 04.969.934/0001-97, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Ainda postula pela 

negativação do nome dos devedores, pela expedição de certidão para fins 

de protesto e expedição de ofício ao DETRAN/MT para informar quanto a 

existência de veículos. I - DA PENHORA ONLINE VIA BACENJUD. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte exequente não 

conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 59.573,03 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e 

três centavos), nas contas da parte executada ANTONIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, pessoa natural, CPF 283.996.251-91 e ANTONIO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO - ME, pessoa jurídica, CNPJ 04.969.934/0001-97. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. II - DA 

NEGATIVAÇÃO. No tocante à anotação do nome da parte executada nos 

órgãos de restrição ao crédito, DEFIRO-A ante a persistência da 

inadimplência da parte executada. Por conseguinte, OFICIE-SE ao SPC e ao 

SERASA, solicitando a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar nos 

bancos de dados somente a existência desta execução, observando-se, 

para fins de baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em 

consonância com o enunciado nº 538, do FPPC. III - DA CERTIDÃO PARA 

FINS DE PROTESTO. EXPEÇA-SE a certidão para fins de protesto, apenas 

não constando com autorização ou aquiescência do juízo para tal mister, 

dada a desnecessidade da medida para a busca de exigibilidade do 

crédito pendente, nos termos do art. 517, do NPC. IV - DA EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO AO DETRAN. Por fim, INDEFIRO a expedição de ofício ao DETRAN, 

uma vez tratar-se de diligência da parte, não podendo a mesma utilizar-se 

da serventia do juízo para diligenciar em seu interesse. Exauridas todas as 

deliberações supra, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, 

promover o regular impulso da execução, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de 
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março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-23.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO SACHET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por RENATO 

RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, pugnando seja 

realizada penhora online da quantia de R$ 42.727,67(quarenta e dois mil, 

setecentos e vinte e sete mil reais e sessenta e sete centavos), via 

sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada CARMO SACHET, CPF 

584.587.439-49, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. Pelo exposto, 

DEFIRO a penhora online do valor de R$ 42.727,67(quarenta e dois mil, 

setecentos e vinte e sete mil reais e sessenta e sete centavos), nas 

contas da parte executada CARMO SACHET, CPF 584.587.439-49. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. Por 

fim, independentemente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, promover o regular impulso da execução, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-78.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALBES JOSE ISBRECHT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GALINDO KREBS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por DALBES JOSE 

ISBRECHT, em que este compareceu aos autos, pugnando seja realizada 

penhora online da quantia de R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e 

onze reais e oitenta centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada CARLOS GALINDO KREBS, CPF 280.173.829-87, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos), 

nas contas da parte executada CARLOS GALINDO KREBS, CPF 

280.173.829-87. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud e, em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a conta única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo Bacenjud, que será juntado autos 

autos. Aportado aos autos o detalhamento de bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal. Caso o valor seja irrisório com relação ao valor do débito, 

AUTORIZO, desde já, o desbloqueio da importância, com fundamento no 

art. 836, do NCPC. Em tempo, INDEFIRO as buscas via sistemas Renajud e 

Infojud, uma vez que as diligências para buscas de bens pertencentes ao 

executado é de incumbência da parte credora, não podendo essa 

transferir o munus ao juízo. Por fim, independentemente do resultado, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover o regular 

impulso da execução, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-90.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010210-90.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTO, Certificada 

a tempestividade, RECEBO o recurso inominado, na forma do art. 43 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte recorrida para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-59.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO VISTO, De início, preenchidos 

os pressupostos necessários, DEFIRO a gratuidade de justiça ao 

requerente. Prosseguindo, certificada a tempestividade, e, em homenagem 

ao princípio da fungibilidade recursal, RECEBO a apelação como recurso 

inominado, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

recorrida para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 12 de março de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-41.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM JULIO TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO MIGUEL DE LANA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALTER COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO GARCIA DORNELE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-41.2016.8.11.0014 REQUERENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: LUIZ PEREIRA PINTO VISTO, Trata-se de ação indenizatória 

ajuizada por RENATO RODRIGUES ALVES em face de LUIZ PEREIRA 

PINTO, ambos regularmente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando atentamente os autos, vislumbra-se que, em um 

primeiro plano, o autor realizou seu pedido final do seguinte modo: “Seja 

julgada procedente a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM 

A REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS, em razão do prejuízo 

causado pelos animais que invade a propriedade do REQUERENTE, 

condenando-se o REQUERIDO ao pagamento de uma indenização pelos 

danos causados na esfera patrimonial, a título de despesa dos três anos, 

com tudo este período e transtorno sempre contratado o senhor JOAQUIM 

JULIO TRINDADE para fazer o trabalho de diarista para separar o gado do 

vizinho esbulhador, assim os 36 meses com a despesa de diárias R$ 

100,00 (cem reais) dia e média mensal (12 diárias) de R$ 1.200,00 (um mil 

de duzentos reais) de diárias e no período de três anos, no valor total de 

R$ 43.200,00(quarenta e três mil e duzentos reais) mais pastagem comida 

pelos animais (gado) e o sal (suplemento mineral). Requer assim que 

perfazem os danos em 40 (quarenta) salário mínimos, a ser estipulada 

pelo juízo no bojo da própria sentença, nos termos do art. 52, inciso V, da 

Lei n.º 9.099/95, no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais), acrescido de juros e correção monetária”. Denota-se, pois, que o 

autor, neste item, renunciou expressamente o valor excedente aos 40 

(quarenta) salários mínimos, atendendo o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei 

nº 9.099/95, de modo que demonstrada a competência do presente 

Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento desta ação. 

Ocorre que, existe cumulação de pedidos na petição inicial, uma vez que o 

requerente postula, também, pela condenação do requerido em obrigação 

de não fazer, que em suas palavras consistir em, ipsis literis: “Requer a 

reclamação na possível proibição do mau uso, de natureza da utilização, 

da passagem dentro da fazenda, de máquinas estragando os pastos e 

fazendo rasgões, valetas, estragando porteiras e cercas, da propriedade, 

sem consentimento do proprietário, sob penas do artigo 186 CC”. 

Denota-se, contudo, que tal pedido não foi considerado na atribuição do 

valor da causa, uma vez que o requerente limitou-se a dar o teto máximo 

previsto à época do ajuizamento da ação, qual seja: R$ 35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos reais). Não se pode olvidar que os pedidos não 

guardam correlação, ao ponto que o primeiro cinge-se a suposto ato ilícito 

praticado pelo réu por deixar seus animais soltos e, por tal razão causar 

prejuízo ao requerente, uma vez que os semoventes estariam comendo da 

sua pastagem, bem como cruzando com os animais de raça, 

desqualificando a linhagem; enquanto o segundo é atinente ao mau uso, 

pelo réu, da servidão existente dentro da fazenda de posse do autor, 

consistente na passagem de máquinas que estariam porteiras, cercas e a 

própria passagem em si. Daí porque haveria de ser observada a regra 

prevista no art. 292, inc. VI, do NCPC, a qual prevê que “na ação em que 

há cumulação de pedidos” o valor da causa deve ser “a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. Desta exegese, ainda 

que o requerente atribuísse o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

no que tange ao pedido de obrigação de não fazer, ultrapassaria o teto 

máximo previsto à época do ajuizamento da ação, de maneira a tornar o 

Juizado Especial Cível incompetente para o processamento da ação. 

Destarte, em sendo incompatível com o procedimento instituído pela LEJ, 

imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. HAVENDO PEDIDOS 

CUMULADOS, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À SOMATÓRIA 

DO CONTEÚDO ECONÔMICO DE CADA UMA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL (ART. 259, II, DO CPC). NO CASO, A SOMA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS ULTRAPASSA QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º, INCISO I, DA LEI 

9.099/95). RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O APELO DA 

RÉ”. (TJDFT, ACJ 20140110764795, 1ª Turma Recursal, j. 14.10.2014, Rel. 

Juiz de Direito Flávio Fernando Almeida da Fonseca, sem grifos no 

original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PEDIDOS. I – 

O critério assentado pela Quarta Turma para concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita é o de que o requerente não perceba 

rendimentos líquidos não superiores a dez salários mínimos. Verificado 

que o Agravante Ibanez Ibairro da Silva aufere renda líquida superior ao 

referido teto, não é de lhe ser estendido o benefício. II - O valor da causa, 

na hipótese em que há cumulação de pedidos, deve corresponder a soma 

de todos eles, a teor do art. 259 , II , do CPC . E mesmo na hipótese de 

litisconsórcio ativo não há de se considerar, para efeito de determinação 

de competência, cada um dos valores dos pedidos cumulados”. (TRF4, Ag 

44.244/RS, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Valdemar Capeletti, j. 22.02.2006, 

sem grifos no original) Diante de todo o exposto, porque clarividente a 

incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e 

julgamento desta ação, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-38.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY RODRIGO COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010207-38.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDNEY RODRIGO COSTA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A, contra a sentença retro prolatada, alegando a ocorrência de omissão 

no respectivo decisum. Os embargos foram opostos tempestivamente. É o 

relato do essencial. De elementar conhecimento que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração 

tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida 

intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que 

este juízo já decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição 

fundamentos suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra 

análise. Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria 

sobejamente analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a 

condenação da requerida em indenização por danos morais. Verifica-se, 

portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença atacada, motivo 

pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, devendo a parte 

embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de outra 

via, que não a ora intentada. Por fim, advirto a embargante que a oposição 

de embargos de declaração flagrantemente protelatórios configura ato 
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atentatório à dignidade da justiça, sendo que verificada a oposição 

reiterada de tal medida, a parte será penalizada com as medidas cabíveis. 

Assim, NEGO PROVIMENTO, em sua totalidade, aos presentes embargos 

declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-80.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONES & MONTEIRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-80.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ANA JESUS DOS SANTOS 

REQUERIDO: LEONES & MONTEIRO LTDA - EPP VISTO, Cuida-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por LEONES & 

MONTEIRO LTDA - EPP, contra a sentença retro prolatada, alegando a 

ocorrência de generalidade do decisum. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. É o relato do essencial. De elementar conhecimento que 

o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo. É certo que não é dado à parte interpor embargos de 

declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, 

com nítida intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, 

vez que este juízo já decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua 

rejeição fundamentos suficientes, com o que se torna supérflua qualquer 

outra análise. Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria 

sobejamente analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a 

condenação da requerida em indenização por danos morais, não podendo 

a requerida fazer inovação recursal, alegando que a decisão é genérica. 

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada. Assim, NEGO 

PROVIMENTO, em sua totalidade, aos presentes embargos declaratórios. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-31.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA BATEMARQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILSON PEREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISABETE ALVES LEITE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE REGINA SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010072-31.2013.8.11.0014 EXEQUENTE: GERALDO BATISTA 

BATEMARQUE EXECUTADO: CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

VISTO, Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por GERALDO 

BATISTA BATEMARQUE, uma vez que a executada CORASA MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS foi condenada a substituir o produto defeituoso 

(máquina de lavar) por outro igual, ou restituir o valor pago pelo mesmo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). A executada apresentou aos autos petitório que alega tratar-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença, em que pese não ter nominado 

referida peça. Adiante o exequente apresentou cálculos de conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos, o que culminou no bloqueio de 

ativos financeiros da executada, na monta de R$ 9.857,21 (nove mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), que diz 

respeito ao valor do produto, multa por descumprimento e a multa de 10% 

(dez por cento) pelo não cumprimento voluntário da obrigação. A 

executada apresentou embargos de declaração alegando omissão quanto 

à análise da impugnação e, adiante, embargos à execução, em total 

dissonância à lei processual civil. É o relato do essencial. De início, quanto 

aos declaratórios, de fato merecem ser conhecidos, eis que a impugnação 

não foi apreciada. Contudo, desde já, assinalo que a impugnação 

apresentada não merece acolhimento, uma vez que tenta, por via 

inadequada, reanalisar matéria culminada pelo instituto da coisa julgada. 

Denota-se que a executada insurge-se acerca de questão decidida pela 

Turma Recursal e já transitada em julgada. Igualmente, o faz em sede dos 

nominados embargos à execução, uma vez que, em suma, alega a 

existência de excesso de execução, entretanto, não aponta qual valor 

seria devido, de maneira que não há falar-se em acolhimento do mesmo. 

Em verdade, ao que dos autos consta, inexistem vícios a macular o regular 

processamento da execução. Ao contrário, evidencia-se que a executada 

se escusa de cumprir a obrigação que lhe foi imposta, e agora, diante da 

atualização da conversão em perdas e danos e multas vem tentar se 

desincumbir de tal ônus. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, contudo, REJEITO a impugnação e os embargos à execução 

(inovação processual) apresentados pela executada, mantendo incólumes 

os atos praticados até então. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes 

acerca desta decisão, assinalando à exequente que deverá informar, em 

cinco (05) dias, conta bancária para transferência dos valores 

bloqueados. Após, PRECLUSA esta decisão e certificado nos autos, 

VOLVAM-ME os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-61.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010199-61.2016.8.11.0014 REQUERENTE: JOSE LOPES DE ARAUJO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTO, Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por OI MÓVEL S/A em face da sentença prolatada no id. 8075609, 

alegando a ocorrência de omissão no decisum. Os declaratórios foram 

opostos tempestivamente. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo. Situando a 

tônica da questão, verifica-se a alegação de omissão no tocante à forma 

de atualização dos valores que devem ser restituídos pela requerida em 

favor da requerente. Com razão a parte embargante. De fato, em análise 

da decisão atacada, extrai-se que nada constou quanto à forma de 

atualização dos valores a serem restituídos. Assim, CONHEÇO dos 

declaratórios e, DOU-LHES provimento para assim fazer constar na 

sentença: “Assim, diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido para: Declarar 

inexistente o débito restrito pela requerida no valor de R$ 138,62 (cento e 

trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato 

000509683413705, inclusão em 22.05.2016; e Condenar a requerida a 

restituir o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”. No mais, MANTENHO 
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incólume a sentença objurgada. Intimem-se. Cumpra, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-11.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010019-11.2017.8.11.0014 REQUERENTE: CLAUDIA FRANCISCA DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. VISTO, Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA 

FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA em face da sentença prolatada no id. 

8086767, alegando a ocorrência de contradição no decisum. Os 

declaratórios foram opostos tempestivamente. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração 

tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida 

intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que 

este juízo já decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição 

fundamentos suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra 

análise. Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria 

sobejamente analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a 

improcedência da ação, uma vez que não evidenciada a prática de ato 

ilícito da parte requerida que ensejasse à parte autora o direito de ser 

reparada por eventuais danos sofridos. Vale registrar, acerca do 

excursionado pelo embargante, que este juízo observou que o autor não 

se insurgia quanto ao método adotado pela requerida, mas apenas aos 

valores cobrados. Entretanto, inexistindo provas cabais de que os valores 

cobrados resultaram em danos ao requerente, senão a média aritmética 

por ele feita das últimas faturas de energia elétrica, e, diante da lisura do 

procedimento adotado pela empresa ré, outra conclusão não restava à 

ação, senão sua improcedência. Verifica-se, portanto, a inexistência dos 

citados vícios na sentença atacada, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, devendo a parte embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada. Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual 

MANTENHO incólume a sentença objurgada. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-22.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM ROLIM DE MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010286-22.2013.8.11.0014 REQUERENTE: CARMEM ROLIM DE MOURA 

ALVES REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento integral da condenação. Intimada, a parte 

requerente concordou com os valores depositados, informando, pois, a 

conta bancária para a transferência do montante depositado, mediante a 

expedição de alvará, o qual já foi expedido. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de 

março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55006 Nr: 786-74.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDNL, AHLO, ALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de condenar o requerido MAXSUEL OPONCOSKI no pagamento 

de pensão alimentícia em favor de sua filha ANALICE LOUZADA 

OPENCOSKI, fixando essa verba alimentar no percentual de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente à época do pagamento e 50% das 

despesas extraordinárias, mediante apresentação de nota de pagamento, 

devido desde a data da citação, sendo que poderá o genitor dos 

requerentes exercer seu direito de visita um fim de semana sim e outro 

não, podendo retirá-los às 18:00 horas da sexta feira e entregá-los às 

18:00 horas de domingo, intercalando os feriados e comemorações 

nacionais, iniciando o genitor com o número par e a genitora com o número 

ímpar, sendo que no dia das mães a criança deverá passar com a genitora 

e no dia dos pais com o genitor.Consigno que a verba alimentar deverá ser 

paga até o dia 10 de cada mês à representante da requerente, mediante 

depósito em conta corrente já apresentada pela parte autora a iniciar em 

10 de abril de 2018.CONCEDO a guarda definitiva de ANALICE LOUZADA 

OPENCOSKI a sua genitora, ora requerente, FABIANA DO NASCIMENTO 

LOUZADA, devendo ser expedido o competente termo de guarda e 

responsabilidade. EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Atenta ao princípio da 

sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte de seu 

pedido distribuo o pagamento das custas e despesas processuais entre 

as partes, na base de 50% para cada qual, sendo que cada uma arcará 

com os honorários de seus constituídos, nos termos do artigo 86, do 

Código de Processo Civil.Cientifique-se o representante do Ministério 

Público Estadual.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

anotações de estilo.São José do Rio Claro – MT, 12 de março de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12075 Nr: 1396-57.2005.811.0033

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ VARGAS, MARIA LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388 MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRAZ VARGAS 
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e MARIA LUCIANA DA SILVA declarando antecipadamente a prescrição 

punitiva com base na pena em perspectiva, o que faço com fulcro assente 

no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.Com o trânsito em 

julgado desta decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68026 Nr: 3409-43.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: lorrainy oliveira prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, SIMONE GOMES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Com essas considerações, RECONHEÇO, O FENÔMENO DA DECADÊNCIA 

do direito pleiteado pelo autor e, com fundamento no art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito.Condeno o requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais 

mantenho suspensas em razão de litigar sob o pálio da justiça 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Oportunamente e 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 

14 de março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 1162-02.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, ausente um dos requisitos legais para concessão do 

benefício, qual seja, a condição de segurado previdenciário do filho da 

requerente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo a ação, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do NCPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, bem 

como, aos honorários do procurador da parte ex adversa, que nos termos 

do artigo 85, § 2.º, do NCPC, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

observando-se, no entanto, quanto à inexigibilidade das verbas, eis que a 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68234 Nr: 3551-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. DORNELAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre os documentos de f. 75/84, intime-se a parte autora para 

manifestação, em 5 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59777 Nr: 1306-97.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE GOMES LUCINDO, ANTONIO LUCINDO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, ISABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, EDINASIO LOPES ARAUJO, LUIZ 

GROCHEWICZ, ILDETH ALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, Cpf: 

72144092834, Rg: 7375272, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Defensora Publica do Estado de Mato Grosso, em 

favor de IVETE GOMES LUCINDO e ANTONIO LUCINDO SOBRINHO vem 

propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM 

IMÓVEL, com fulcro nos artigos 941 a 945 do CPC em face de JOÃO 

BATISTA DE ABREU DIAS e ISABEL APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido - Os requerentes são 

possuidores de um imóvel localizado na Rua Guanabara, 235, centro, São 

José do Rio Claro/MT, matricula nº 1.120, o qual é utilizado como moradia 

habitual do casal há mais de 30 (trinta) anos, ininterruptamente. Dá-se à 

causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para efeitos fiscais

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da parte autora de f. 63, já que 

a certidão de f. 40 informa que o requerido encontra-se em local incerto e 

não sabido.Citem-se João Batista de Abreu Dias e Isabel Aparecida de 

Oliveira Dias, por edital.Eventual decurso de prazo sem manifestação 

deverá ser certificado e, após, retornem os autos conclusos para 

nomeação de Curador Especial ou decisão saneadora.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de março de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 4066 Nr: 180-66.2002.811.0033

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT

 Intimo Vossas Senhorias advogados das partes para pagamento das 

custas judiciais e taxa judiciária, conforme certidão que segue:

CERTIDÃO

VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI, Contador Judicial da Comarca de 

São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso no uso de minhas 

atribuições legais, etc.

CERTIFICO, em cumprimento ao r. despacho, que o valor da:

Custas Judiciais R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos).

Taxa Judiciária R$ 129,94 (Cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos).

Pela Sucumbência ficou da seguinte forma:

Autos 4066

 Total Angelita João
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Custas R$ 376,85 R$ 188,43 R$ 188,43

Taxa R$ 129,94 R$ 64,97 R$ 64,97

E para quitar o débito, as guias de recolhimento devem ser 

retiradas/emitidas no site: www.tjmt.jus.br/guias no link Custas e taxas 

finais ou remanescentes.

O referido é verdade dou fé, dada e passada nesta cidade de São José 

do Rio Claro – MT, aos 7 de março de 2018.

E eu, Vagner de Oliveira Leite Moretti desta comarca digitei e assino.

Vagner de Oliveira Leite Moretti

Distribuidor, Contador e Partidor Judicial

Matricula 24721

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74297 Nr: 3058-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Vistos.

Sobre os documentos apresentados, f. 79/119, intime-se o exequente 

para manifestação, em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75205 Nr: 3500-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA NOGUEIRA 

MILAZZOTTO BIGHETI - OAB:289966

 Certifico que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o dia 

06/06/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, 

servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18686 Nr: 458-91.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY GODOY DE MORAES, NEUSA GODOY, 

LEONILDA GODOY, ARLINDO GODOY FILHO, JANETE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Intimo a parte autora para que querendo, iniciar o cumprimento de 

sentença no prazo de 15 dias, conforme despacho de fls. 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20287 Nr: 141-59.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASI MULTICARTEIRA ('FUNDO')

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PAULINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, em atenção 

à certidão de f. 227, em 48 horas, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 1753-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO ARTIGA, LUIZ CARLOS FONTOURA ARTIGAS, 

CELSO ARTIGAS, REGINALDO ARTIGAS, VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKESHI TAKANO, RIO MÉDICA 

ASSISTENCIAL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - 

OAB:10390-A/MT

 Visto, ...Dessa forma, não obstante o artigo 916, parágrafo 7º 

supratranscrito constar a inaplicabilidade do parcelamento na fase de 

cumprimento de sentença, caso dos autos, defiro o pedido do executado 

até porque há concordância da parte exequente, conforme se denota de f. 

297.A conciliação entre as partes deve ser promovida e incentivada pelo 

juiz, nos termos do artigo 135, inciso V do CPC e, havendo concordância 

da parte exequente, não há motivos para indeferir o pleito do 

executado.Com a concordância da parte exequente, intime-se a parte 

executada para que deposite as cinco parcelas restantes do valor do 

débito, a segunda parcela, em 5 (cinco) dias e as demais a cada 30 dias 

subsequentes, no valor atualizado do débito, sob pena de fixação da multa 

de 10 % permitida pelo CPC e vencimento antecipado do total 

remanescente.Aguarde-se o prazo de 5 meses e, após, desde já, defiro o 

levantamento da quantia em favor dos autores, que deverão ser intimados 

para levantamento, em 5 (cinco) dias.Com o pagamento da ultima parcela, 

manifeste-se a parte autora acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25248 Nr: 2488-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOLBERY LOPES LINS - 

OAB:20.906/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Intimo a parte autora para que tome ciência do cálculo realizado às fls. 60, 

e manifeste-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar pagamento voluntário no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 16 de março de 2018
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do requerido FERNANDO PEREIRA DAS 

CHAGAS no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 São José do Rio Claro - MT, 16 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77928 Nr: 612-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63498 Nr: 872-74.2016.811.0033

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO DE JESUS MEDEIROS SCHIMITH, 

EDILÇON SCHIMIDT MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos.

Para análise do pedido de f. 76, intime-se o Indiciado para que comprove a 

propriedade dos bens descritos nos itens 9 a 12 de f. 08, conforme 

determinação de f. 72, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com a juntada dos documentos, encaminhe-se os autos ao MPE e voltem 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 1071-96.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que tome ciência da perícia 

designada para o dia 07/05/2018 às 10:30 horas, bem como para que 

apresente os quesitos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 529-30.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais no prazo 

legal.

São José do Rio Claro - MT, 16 de março de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 483-41.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - 

OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais no prazo 

legal.

São José do Rio Claro - MT, 16 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52144 Nr: 1370-78.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISE SORAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, TAKESHI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do laudo pericial juntado às fls. 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 407-36.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AUTO POSTO JP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI/BRASILTELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027/B-MT, Luis Fernando de Souza Neves - OAB:3.934 

OAB/MT

 Intimo a parte requerida para que apresente as contrarrazões ao recurso 

de apelação no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 2942-64.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR GALIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMIR GALIANO CARDOSO, Cpf: 

47551232168, Rg: 237978-0, Filiação: Braulina Galiano Cardoso e Rubnes 

Dias Cardoso, data de nascimento: 22/03/1969, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), construtor, Telefone 66 8127 3161. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de AMIR GALIANO CARDOSO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 293/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.870,17

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DE ALMEIDA 

PEREIRA - OAB:23350-O

 Intimo Vossa Senhoria, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, OAB/MT nº 

23350-O, na qualidade de advogado, para que devolva os autos do 

processo em carga para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já 

decorrido o prazo para devolução, sob pena de busca e apreensão, bem 

como, as sanções previstas em lei, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Intimo Vossa Senhoria, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14783/MT, na qualidade de advogado, para que devolva os autos do 

processo em carga, para que este Juízo possa prestar informações em 

"habeas Corpus", requeridas pela Segunda Câmara Criminal do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4692 Nr: 375-56.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MARIANO - 

OAB:3856/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63475 Nr: 860-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECIR POLIDORIO, JOSÉ VALDECIR 

POLIDÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Ante o exposto, indefiro o bloqueio e penhora on-line via BACENJUD 

formulado pela exequente à fl. 116.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados constituídos, sobre o inteiro teor da presente decisão e 

também para indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

da execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão, conforme inteligência do art. 

580 da CNGC – Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 689-35.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por SÉRGIO 

DOMINGOS PIERDONÁ em desfavor de SAMPAIO GONÇALVES DIAS, 

objetivando, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel de 11,556 

hectares, situado no Município de São José do Rio Claro /MT, registrado 

sob os números 7505 e 7506 (oriundas da matrícula 2086), do CRI de São 

José do Rio Claro - MT.

2. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça de ingresso 

e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a presunção absoluta 

dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova suficiente da posse e 

do esbulho eventualmente praticado pelo requerido, razão pela qual reputo 

prudente e conveniente a realização de justificação prévia.
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Sendo assim, relego a apreciação do provimento liminar para após a 

audiência de justificação prévia, a qual designo para o dia 19 (dezenove) 

de abril de 2018, às 15h00min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Intime-se o requerente, via DJe na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca da audiência designada, bem como para que traga as 

testemunhas a serem ouvidas independentemente de intimação;

(b) Cite-se o requerido para comparecer à audiência, momento em que 

poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado (CPC, art. 

562). Conste, no mandado, que o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 640-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA CARVALHO VITORINO, Alexandre 

Carvalho Vitorino Pinheiro, Alex Carvalho Vitorino Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 3. RECEBO os embargos para discussão, posto que, a 

princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre 

intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que 

numa análise perfunctória, não se mostra inepta. Não vislumbradas razões 

relevantes que possam fundamentar a suspensão do feito executivo 

postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, não 

suspende a execução. Possível observar que o embargante limitou-se a 

requerer o efeito suspensivo assinalando excesso de execução e que 

não possui condições de pagar o valor exequendo.Sem evidência 

ponderável da necessidade de suspensão do processo executivo. 

Ausentes os demais pressupostos. Não descortinado fundamento 

relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará 

ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação. Portanto, denego 

o efeito suspensivo pretendido. Nada impedirá, entretanto, que seja revista 

esta decisão, a requerimento da parte, se delineados motivos relevantes 

no decorrer da ação.Nos termos dos arts. 334 e 694, ambos do CPC, 

encaminhem-se os autos ao CEJUSC para que seja designada sessão de 

mediação.3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)APENSE-SE 

o presente processo aos autos da ação executiva (processo nº 

2621-92.2017.811.0033, Código 73189).b)INTIME-SE o embargante, por 

meio de seu advogado, via DJE, acerca da presente decisão e para que 

compareça a audiência, sob pena de incorrer nas sanções 

legais.c)ENCAMINHEM-SE os autos ao CEJUSC para que seja designada 

sessão de mediação.d)CITEM-SE E INTIMEM-SE os embargados para que 

compareçam à audiência designada, importando a sua ausência 

injustificada nas penalidades descritas no § 8º do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. Conste, do mandado de citação e intimação, a expressa 

advertência de que, em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no 

prazo de 15 (quinze), impugnar os Embargos à Execução (art. 920, I, 

CPC);e)Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 802-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDIVIS SAUER, HINGRID SAUER STEINBACK, HUGO 

SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVIO KAEFER, DOMINICA DIEL 

KAEFER, VALDECIR JOSE KAEFER, RENI JOÃO KAEFER, SELMA PRILL 

WILCHEN KAEFER, ROSELAINE PETRONSKI, ADELICIO ZAMBONI, NEVILDE 

VIVAN ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CARDOSO - OAB:55.844/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10.235/MT, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:25977-MT, 

SANDRO LUIS KZYZANOSKI - OAB:14595-B,

 Vistos etc. 1. INDEFIRO a inclusão de Roberto Valdecir Briante no polo 

passivo da lide, na qualidade de litisconsorte necessário unitário [Petição 

de fl. 285]. (...) 2. DEFIRO o pedido de expedição de carta precatória para 

oitiva de algumas das testemunhas arroladas pela parte autora [petição de 

fl. 319]. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

INTIMEM-SE, via DJe, os patronos dos litigantes do inteiro teor desta 

decisão. INTIMEM-SE, pessoalmente, acaso não tenha sido ainda 

providenciado, os autores, requeridos e litisconsortes para 

comparecimento na audiência de instrução designada para 27-3-2018. 

EXPEÇAM-SE Cartas Precatórias para as Comarcas de Cuiabá/MT e 

Campo Grande/MS, com a finalidade de oitiva, no juízo deprecado, das 

testemunhas arroladas às fls. 315 e 319. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31718 Nr: 2474-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TADEU PIANTAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, do Código de Processo Civil, extingo o processo 

sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor por mais 

de 30 (trinta) dias e, por consequência, revogo o provimento liminar de fls. 

452/455.Determino o cancelamento e a liberação da restrição incidente 

sobre os veículos relacionados no item 04 da exordial, isto é, um veículo 

Toyota Corolla placa BAT 0299 e uma caminhonete Ford F1000 placa JZL 

4020, conforme Ofício de fl. 464.Oficie-se ao DETRAN, determinando o 

cancelamento e a liberação da restrição incidente sobre os veículos 

relacionados no item 04 da exordial, isto é, um veículo Toyota Corolla placa 

BAT 0299 e uma caminhonete Ford F1000 placa JZL 4020, conforme 

Ofício de fl. 464.Condeno o autor ao pagamento custas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do 

CPC.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55624 Nr: 1796-37.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução processual e remeto as partes às 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo sucessivo de 05 dias, a 

cada qual, iniciando-se pelo Ministério Público. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62039 Nr: 2274-11.2017.811.0049

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VIEIRA RODRIGUES, APARECIDA 

MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO JUNIOR BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para devolvê-los ao juízo de origem, eis que não foi 

possível a realização da audiência neste CEJUSC em virtude da ausência 

das partes e de seus procuradores. Conforme Justificativa do procurador 

da parte requerida REDESIGNO a audiência de Mediação/Conciliação para 

o dia 11/5/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

Centro Judiciariao de solução de Conflito e Cidadania

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44585 Nr: 1539-17.2013.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEZIR V. S. FILHO-ME, CLÊNIO VILELA 

SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 2467-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE ALCANTRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

S/A em face de Pedro de Alcântara Araújo, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial veio instruída com documentos de fls. 04/39.

Recebida a inicial fls. 40, foi expedido mandado de busca e apreensão e 

determinada a citação da parte requerida, restando frutífera conforme 

certidão de fls. 46/47.

Às fls. 48, a parte autora requereu a homologação do acordo firmado 

entre às partes.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO de fls. 53/56, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro ainda o pedido de suspensão do feito, com fulcro no art. 313, II do 

Código de Processo Civil, pelo prazo necessário para o cumprimento do 

acordo de fls. 53/56.

Após restar satisfeito o avençado no acordo retro, intimem-se as partes 

para se manifestarem requerendo o que entenderem de direto.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Honorários conforme avençado e custas se houverem pelo requerido.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 1280-85.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BEGE LTDA, GEFTANY CALISTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CÉSAR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geftany Calisto da Silva Filho - 

OAB:21.463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58104 Nr: 230-19.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEODORO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58735 Nr: 550-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55505 Nr: 1732-27.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE INERI ZAPPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar, interposta 

por Ineri Zappani em face de Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/21.

Deferida a liminar (fls. 22/25).

O requerido apresentou contestação às fls. 29/31.
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Apresentada impugnação à contestação (fls. 40/43).

Às fls. 45/48 a presente ação foi julgada procedente, confirmando a tutela 

antecipada.

Informado aos autos, às fls. 58, o falecimento do autor no dia 28 de junho 

de 2017, prejudicando assim, a continuidade da obrigação imposta à 

Prefeitura em decorrência da decisão de fls. 45/48.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisados os autos, verifico que a presente ação perdeu seu objeto, pois 

trata-se de obrigação de fazer com natureza personalíssima intuitu 

personae, em que o falecimento do autor (fls. 59) resulta na consequente 

extinção do feito.

Posto isso, julgo EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto da ação, com base no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Custas se houverem, pela parte ré, conforme avençado sentença de fls. 

45/48.

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 2548-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE EISTEDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 415-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1296-54.2005.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI, ROSINA 

NARDELLI MONTESCHI, GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR, DENISE 

RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Reintegração de Posse

Autos: nº 1296-54.2005.811.0049 - Código: 9339

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida compareceu nos 

autos espontaneamente, pela petição de fls. 418, na qual requereu a 

redesignação da audiência conjunta aprazada para o dia 02 e 03.04.2018, 

ante a sua dificuldade em chegar até essa Comarca de Vila Rica/MT, e 

juntou documentos (fl. 419 e verso).

Pois bem.

É cediço que a citação é um ato de comunicação processual, pelo qual, a 

parte requerida é informada sobre a existência do processo em seu 

desfavor e é chamada a integrar a relação processual.

O Código de Processo Civil vigente traz no artigo 239, caput, a citação 

como um pressuposto de validade processual, sendo que a inexistência 

ou desconformidade no cumprimento enseja nulidade do processo.

Contudo, no caso, não haveria que se falar em qualquer nulidade 

processual, eis que a parte demandada compareceu espontaneamente no 

processo (fls. 418/419), devidamente representada por advogado 

constituído, tendo inclusive manifestado acerca de atos já formulados no 

processo, qual seja, a audiência designada, em que demonstrou 

expressamente interesse na redesignação da mesma.

Portanto, a parte requerida DEU-SE por citada.

No tocante ao pedido de redesignação da audiência conjunta, conforme 

fundamentação na decisão retro, tal audiência não objetiva produção de 

provas, sendo tão somente para que o magistrado tenha uma visão geral 

dos feitos, logo, não acarretará prejuízo algum às partes.

 Assim sendo, INDEFERIDO o pedido de redesignação da audiência 

conjunta e MANTENHO a mesma data e horário agendado, tanto para a 

audiência conjunta (02 e 03.04.2018), bem como para a audiência de 

justificação prévia aprazada para 14.05.2018, às 12:00 horas, cuja 

intimação das partes foi realizada via DJE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 15 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21145 Nr: 1402-40.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA COELHO DE ALMEIDA, FERNANDO 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267/MT

 Vistos.

Tendo sido produzidas todas as provas requeridas pelas partes, declaro 

encerrada a instrução probatória.

Abra-se vista às partes para apresentação de memoriais escritos no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, 

nos termos do artigo 403, §3º, do CPP.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47488 Nr: 1390-84.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAM PAULA RAMOS ALVES, RIVALDO 

ROBERTO PEREIRA ALVES, RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca das correspondências devolvidas (fls. 105/107), as quais 

não lograram êxito em suas finalidades.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40794 Nr: 367-74.2012.811.0049

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIYOKAZU SASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL /S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Tendo em vista a atualização do valor remanescente, nos termos da 

legislação vigente e do Prov 56/7-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação do requerido para complementar o pagamento da 

verba honorária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 73-22.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA, ISAIAS MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NORIVALDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 83), "...Deixei de intimar 

João Nourival Souza".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15684 Nr: 1172-66.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS RODRIGUES LOPES, FABRICIO 

PAIXÃO RODRIGUES LOPES, ALANE ALISE LOPES, ENY PAIXÃO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, ROSANNE CRISTINA GOMES - OAB:12298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A/MT

 Processo n. 1172-66.2008.811.0049 – Código: 15684

Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

Considerando os embargos de fls. 156/157 e em atenção ao contraditório, 

intime-se a executada manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 16 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44331 Nr: 1270-75.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R. GASPARETTO - ME, JOSÉ RUBENS 

GASPARETO, DIEGO PATRICK KOVALESCHI GASPARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca das correspondências devolvidas (fls. 69/71), as quais não 

lograram êxito em suas finalidades.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-71.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO CESAR DANIEL DE OLIVEIRA OAB - GO27170 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000012-71.2017.8.11.0049 REQUERENTE: EDIT MARIA GRAZZIOLLI 

PIZZATTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por EDIT MARIA GRAZZIOLI PIZZATTO em 

face de BANCO PAN S.A, em que alega que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$10.416,00 (dez mil 

quatrocentos e dezesseis reais), contudo, nega o débito haja vista não ter 

contrato com a reclamada. A reclamada alega que a reclamante celebrou o 

Contrato: 303795058-5, em 05/09/2014, valor de R$ 7.147,56, a ser pago 

em 60 parcelas de R$ 217,00, ao que este valor foi liberado na forma de 

DOC na conta, Banco 237 |Agência 1653 |Conta 11592, juntou aos autos 

contrato assinado pela reclamante e demonstrativos de operação com as 

parcelas pagas e as em aberto. É o breve relato. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados, além do dever de trazer documentos comprobatórios de 

suas alegações. Verifica-se no presente caso que a reclamante de fato 

contratou os empréstimos questionados com a devida assinatura de 

contrato escrito, juntado nos autos pela parte oposta, desta forma, restou 

demonstrado a relação jurídica entre as parte e o dever da reclamante em 

quitar o débito. A boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do 

direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome 

parte em relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, 

abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas 

da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta 

que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, 

o dever de agir lealmente. Logo, a improcedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial e revogo a 

liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-71.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO CESAR DANIEL DE OLIVEIRA OAB - GO27170 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000012-71.2017.8.11.0049 REQUERENTE: EDIT MARIA GRAZZIOLLI 

PIZZATTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por EDIT MARIA GRAZZIOLI PIZZATTO em 

face de BANCO PAN S.A, em que alega que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$10.416,00 (dez mil 

quatrocentos e dezesseis reais), contudo, nega o débito haja vista não ter 

contrato com a reclamada. A reclamada alega que a reclamante celebrou o 

Contrato: 303795058-5, em 05/09/2014, valor de R$ 7.147,56, a ser pago 

em 60 parcelas de R$ 217,00, ao que este valor foi liberado na forma de 

DOC na conta, Banco 237 |Agência 1653 |Conta 11592, juntou aos autos 

contrato assinado pela reclamante e demonstrativos de operação com as 

parcelas pagas e as em aberto. É o breve relato. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados, além do dever de trazer documentos comprobatórios de 

suas alegações. Verifica-se no presente caso que a reclamante de fato 

contratou os empréstimos questionados com a devida assinatura de 

contrato escrito, juntado nos autos pela parte oposta, desta forma, restou 

demonstrado a relação jurídica entre as parte e o dever da reclamante em 

quitar o débito. A boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do 

direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome 

parte em relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, 

abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas 

da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta 

que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, 

o dever de agir lealmente. Logo, a improcedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial e revogo a 

liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-79.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVELTO FERREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-79.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANCISCO ERIVELTO 

FERREIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Reclamação proposta por FRANCISO 

ERIVELTO FERREIRA E SILVA, em face de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO, em que alega que contratou um cartão de crédito da 

reclamada com um limite de R$6.000,00 (seis mil reais), ao que em 

dezembro de 2016 viajou de férias e foi surpreendido com o bloqueio do 

cartão, entrou em contato com a reclamada e esta informou que o bloquei 

havia sido em decorrência de política interna do banco, informa que 

sempre pagou suas faturas. A reclamada contesta os fatos alegando que 

a ação foi encaminhada para auditoria interna não sendo encontrado 

nenhum irregularidade, ao que alega que o contrato era para crédito 

consignado e como o reclamante não possui mais margem para desconto 

em folha de pagamento o cartão foi automaticamente cancelado, ao que 

somente depois de procurado pelo reclamante realizou novo contrato. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Verifico que a parte 

reclamada trouxe provas suficientes quanto ao alegado, vez que o 

contrato celebrado pelo reclamante era de pagamento consignado, ao que 

este mesmo informa na impugnação da contestação que realizava os 

pagamentos via boleto. Desta forma, não estando a obrigação sendo 

cumprida conforme o contrato é direito da reclamada a rescisão do 

mesmo. Assim, não houve a prática de ato ilícito pela Reclamada. A boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins 

do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente 

desleal. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita 

ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na 

ocorrência do fato danoso. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão contida na peça inicial, julgando o mérito nos termos do 

artigo 490, CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 21 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-64.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-64.2017.8.11.0049 REQUERENTE: LUZINETE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Trata-se Ação de Reclamação com Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por LUZINETE RIBEIRO DOS SANTOS, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

alega que é usuária da Unidade Consumidora n°6592268-7, que não está 

em seu nome, contudo, no dia 19/01/2017 passou um caminhão e 

arrebentou o fim de iluminação. Informa que entrou em contato diversas 

vezes com a reclamada para realização do conserto, contudo, não 

fizeram o reparo. A liminar foi deferida determinando o religamento da 

energia elétrica. Em contestação a reclamada alega que não há dano 

moral, vez que a reclamante não é titular da unidade consumidora e que se 

trata de mero aborrecimento. Pois bem. Em que pese assiste razão a 
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reclamante em solicitar o religamento da energia, mormente porque a 

reclamada não apresentou justificativas plausíveis para a não realização 

do reparo, não é possível admitir que o fato tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real 

lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese 

às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência 

de dano moral a ser reparado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, 

apenas para condenar a parte reclamada à religação da energia elétrica, 

confirmando, a liminar deferida; e indefiro o pedido de danos morais, 

julgando extinto com resolução do mérito com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 781-17.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar José Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 30842Vistos etc.Necessária a produção de prova oral no caso 

em apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/03/2018, às 14h00min, justificando desde já o apontamento 

de solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do CPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 17 de 

janeiro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5242 Nr: 473-25.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Bicudo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5242 Vistos, Necessária a produção de prova oral no caso em 

apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 21/03/2018, às 15h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do CPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 17 de 

Janeiro de 2018LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5242 Nr: 473-25.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Bicudo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração que há necessidade de remessa dos autos 

ao INSS, para ciência da decisão de fl.177, bem como ao fato de que 
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estes autos não retornarão em tempo hábil para realização da audiência, 

anteriormente aprazada, redesigno a oralidade para o dia 02/05/2018 às 

15h:00min, e DEFIRO a remessa dos autos para ao INSS.

No mais, cumpra-se decisão fl.177.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 09 de Março de 2018

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 244-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMVRA, JBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 22.03.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 244-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMVRA, JBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono das partes 

requerentes, para intimá-lo a apresentá-las na audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/03/2018, às 08h00min, no CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 244-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMVRA, JBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da requerida, para 

intimá-lo a apresentá-la na audiência de Conciliação designada para o dia 

22/03/2018, às 08h00min, no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 563-13.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME, Guido Pereira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a diligência parcial de oficial de justiça, de REF. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13961 Nr: 1-14.2011.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Borges Coimbra, Tereza Cristina 

Carvalho Teixeira Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes autoras para que 

manifestem-se acerca da proposta de acordo juntada à fl.70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13017 Nr: 225-83.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Cimadon, Joana Cimadon Menegassi, 

João Batista Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14421 Nr: 456-76.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aylon David Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuriele M. S. Cortez - 

OAB:27.543/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:OAB/MT 4.501

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 640-61.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idiuclei Lessa Claudio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 488 Nr: 376-35.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Silverio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Vieira, Ruth Carnauba de Paiva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30733 Nr: 652-12.2012.811.0035

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reane Transportes Ltda, Benedito Aniceto 

Ribeiro Filho, Marítima Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:OAB/SP 105.186, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482 SP, 

Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A, PAULO MEDEIROS DE 

MAGALHÃES GOMES - OAB:OAB/MG 84.344, Pedro Gasparino 

Ribeiro - OAB:58.887 SP, Rafael Augusto Gasparino Ribeiro - 

OAB:230.281 SP

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 18.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31906 Nr: 242-17.2013.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Calcários Mendes Teixeira Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL (DNPM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33985 Nr: 2307-82.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Zamo de Oliveira, Artêmio Luiz 

Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13843 Nr: 1019-07.2010.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmara Batista da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32136 Nr: 391-13.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME, Anderson Fantim 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 532-37.2010.811.0035

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13032 Nr: 239-67.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Evandro Klasener, SINARA DE LOURDES ZANON 

KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13275 Nr: 470-94.2010.811.0035
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 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADACSE / MT, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, 

Valtenir Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260, Tania Silva Oliveira - OAB:10.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 25.04.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1752 Nr: 207-43.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucio Varavallo - 

OAB:OAB/SP 155.758, Ernesto Cordeiro Neto - OAB:168610/SP, 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14816 Nr: 848-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13063 Nr: 267-35.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Couto Carvalho Araújo 

- OAB:OAB/MT 11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.04.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31269 Nr: 1255-85.2012.811.0035

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSG COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 

E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTD, JÚLIO CÉSAR 

GOMES, MÁRCIA C. ZAMPAR GOMES, ADRIANO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15471, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 25.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13718 Nr: 906-53.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivete Garcia de Andrade - 

OAB:17.867/PR, Mauro Sergio Manica - OAB:53.194 - PR

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.04.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31409 Nr: 1409-06.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 18.04.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54188 Nr: 437-26.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Machado Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.04.2018 às 16:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13718 Nr: 906-53.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivete Garcia de Andrade - 

OAB:17.867/PR, Mauro Sergio Manica - OAB:53.194 - PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 24/04/2018 às 

17:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31409 Nr: 1409-06.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação das partes, 

favoráveis a realização de Audiência de Conciliação(fls.273/273), 

IMPULSIONO o feito aos patronos das partes para que os apresentem na 

solenidade aprazada para o dia 18/04/2018, às 10:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44015 Nr: 1124-71.2016.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neto Gasparello, Genovefa Ivone Volpato 

Gasparello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VOLPATO 

GASPARELLO - OAB:51199, Gabriel Ciochetta - OAB:54.151-PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca dos Embargos Monitórios de Ref.22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 488 Nr: 376-35.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silverio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Vieira, Ruth Carnauba de Paiva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 24/04/2018 às 

16:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13275 Nr: 470-94.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADACSE / MT, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, 

Valtenir Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260, keila Figueiredo Miranda - OAB:5.638/MT, Tania Silva 

Oliveira - OAB:10.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 25/04/2018 às 

10:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14816 Nr: 848-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 23/04/2018 às 

08:00 horas, no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 532-37.2010.811.0035

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 24/04/2018 às 

15:00 horas, no CEJUSC.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31342 Nr: 872-96.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roselino Bento, Roselino Bento-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, retirar a carta precatória para distribuição ou recolher as custas para 

Citação dos Executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 22382 Nr: 99-85.2012.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gustavo Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 99-85.2012.811.0092 – CÓD. 22382

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 402 de 585



Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta pelo Banco Bradesco S/A em 

desfavor de Felipe Gustavo Santana da Silva.

 À fl. 90, foi determinada a intimação pessoal do requerente para se 

manifestar nos autos, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 99).

É o relato.

Decido.

Verifico que o requerente foi intimado para manifestar nos autos, com 

ressalva de que o silêncio causaria a extinção do processo, contudo 

mesmo intimado pessoalmente não se manifestou nos autos.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que o autor 

não possui mais interesse na demanda, haja vista que sua conduta 

demonstra verdadeiro abandono da causa, razão pela qual se impera a 

extinção da demanda.

Pois bem, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil/15 extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.

Custas pelo autor.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 1028-89.2010.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Prado de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rosa de Souza, Manoel Nogueira 

Neto, Manoel Nascimento Elias, Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para, com fulcro no Artigo 

1.238, caput, do Código Civil, declarar a aquisição do imóvel urbano com 

área de 625 m², matrícula nº 6.141 do CRI de Alto Araguaia/MT, descrito na 

emenda da inicial (fls. 25-27), com coordenadas e limites indicados no 

Memorial Descritivo de fl. 28-29, pelo autor, por meio da usucapião, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas já recolhidas no início. Condeno o réu no 

pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Arbitro honorários em favor do Curador 

Especial, Dr. Alexandre Vilar Oliveira Dala Déa – OAB/MT nº 22.382-A, no 

valor equivalente a 2 (DUAS) URH’s, a serem custeados pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para 

registro desta sentença junto à matrícula do imóvel usucapido. Após, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. P.I.Alto 

Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17016 Nr: 161-67.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataides da Silva Barbosa, Mauro André da 

Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 17016

DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi parcialmente positivo, porém, os 

valores bloqueados foram considerados irrisórios em relação ao crédito 

executado, sendo então determinado o desbloqueio, nos termos do art. 

836 do CPC, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30113 Nr: 966-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grauna Agro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30113

DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31104 Nr: 621-78.2013.811.0092

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JAIR MARQUES, Filiação: 

Liandrina Marques e Jorge Geremias, data de nascimento: 09/08/1960, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Vistos etc.1. Cuida-se de Ação de Conversão de Separação 

Judicial em Divórcio, proposta por Erileusa Silva Barbosa em desfavor de 

Antonio Jair Marques, ambos devidamente qualificados nos autos.Das 

informações contidas neste caderno processual, consta que os litigantes 

constituíram matrimônio em 31 (trinta e um) de janeiro de 1987, conforme 

certidão de casamento de fl. 11, adotando o regime de comunhão parcial 

de bens.Na constância do casamento não tiveram filhos e não adquiriram 

bens.Ocorreu a separação judicial das partes, conforme Sentença 

proferida pelo magistrado que à época jurisdicionava na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, em 08/09/1988, a qual foi averbada na referida 

certidão de casamento.Decretada a revelia do requerido, eis que uma vez 

citado por edital, não apresentou contestação, nem mesmo manifestou-se 

nos autos, e ainda foi nomeado curadora especial ao requerido, e 

advogado dativo para a requerente (fl. 20).A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, alegando tratar-se de matéria de direito, nos 
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termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.2. Trata-se de 

Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio fundada no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, objetivando a dissolução do casamento 

constituído entre os litigantes, em que o mérito comporta julgamento 

antecipado (CPC, art. 330, I), em razão da desnecessidade de se produzir 

prova em audiência e também porque o pedido não exige maior 

indagação.Satisfeitas as exigências legais, em que pese a revelia 

decretada não ter como efeito, in casu, a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na petição inicial, por tratar a lide de direito indisponível, o 

pedido há de ser julgado procedente.Mesmo porque, considerando o teor 

da Emenda Constitucional nº 66/2010, que deu nova redação ao artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o divórcio passou a ser direito 

potestativo de qualquer dos cônjuges, não havendo, a rigor, requisitos, 

prazos ou argumento algum que possa obstar a pretensão de dissolução 

do vínculo conjugal, devendo ser decretado tão somente diante da 

manifestação de vontade do casal, tudo sem prejuízo de que outras 

questões de interesse pessoal do casal e/ou da família eventualmente 

pendentes sejam resolvidas em ação própria.Destaque-se, por oportuno, 

que o feito tramitou sem a intervenção ministerial porque, em sucessivas 

manifestações, o Ministério Público tem deixado de intervir, tal como na 

espécie, quando não se encontra presente interesse de incapaz.3. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código Processo Civil, 

julgo procedente o pedido para converter a separação judicial das partes 

em dissolução do vínculo matrimonial, e, como tal, decreto, por sentença, o 

divórcio das partes.Custas e despesas processuais pelo requerido.4. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)Processe-se em 

segredo de justiça;b)Intimem-se, pessoalmente, a parte autora e seu 

advogado nomeado, bem como a curadora especial;c)Cientifique-se o 

Ministério Público;d)Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente;e)Cumpridas as deliberações supra e, obedecidas as 

formalidades e cautelas de praxe, arquivem-se.Publicada com a inserção 

no Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.Alto Taquari, 10 de agosto de 

2015.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 16 de agosto de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 604-08.2014.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para conceder 

a guarda da infante Ketury Vitória Carvalho Sena ao autor, sendo 

assegurada a ré o livre direito de visitas, bem como a guarda do filho 

Kelvyn Ismallin Carvalho Sena a requerida, ficando assegurado ao autor o 

livre direito de visitas, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Em razão da sucumbência, condeno a ré no pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigência suspensa por ser 

presumidamente hipossuficiente.Arbitro honorários advocatícios para o 

advogado nomeado para patrocinar o autor no importe de 4 (quatro) 

URH.Desnecessário a intimação da requerida, por tratar-se de revel, pois 

contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos 

independentemente de intimação.Neste sentido:AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. ART. 322 DO CPC/73. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Se o réu não contestou a demanda e nem 

compareceu aos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de 

intimação, porquanto "contra o revel que não tenha patrono nos autos, 

correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da 

publicação de cada ato decisório", como reza o artigo 322 do revogado 

Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.064.852 - RS 

(2017/0048536-9).Após o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda 

definitiva da infante Ketury Vitória Carvalho Sena em favor do autor.Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.P.I.Alto 

Taquari/MT, 12 de março de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 523-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemar da Fonseca, Ida Rosa Penasso Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, Zaira 

de Oliveira, Timotheo Cruciol, Julia Amoroso Cruciol, Thimoteo Carvalho de 

Oliveira, Rossiley Elias Pereira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico de Souza - OAB:8030

 Cód. n° 22808

DESPACHO

Intimem-se os autores para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se 

sobre a contestação de fls. 364/369.

Após, considerando a notícia de incapacidade da contestante, abra-se 

vista ao Ministério Público.

 Alto Taquari/MT, 12 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13406 Nr: 157-35.2005.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES DE ABREU (ESPÓLIO), ALCEDINA 

RIBEIRO DE ABREU (ESPÓLIO), CARLOS ALVES DE ABREU, ENÉSIO 

ALVES DE ABREU, MARIA RIBEIRO DE ABREU, DIOGO MELO DE ABREU, 

Claudio Adão Silva de Abreu, Braz Ribeiro de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES 13 PONTOS LTDA., Jamil João 

Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alves de Abreu - 

OAB:2.641MT, DIOGO MELO DE ABREU - OAB:8397/MT, Mauro Andre 

da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, WILSON LINDBERGH SILVA - 

OAB:PA-11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código nº 13406

SENTENÇA

Considerando a satisfação da obrigação informada às fls.470, julgo extinta 

a execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Sem custas nem honorários.

Intimem-se os requerentes Cláudio Adão Silva de Abreu e Paula Silva de 

Abreu, via DJE (fls. 391-393), bem como oficie-se ao Juízo da 2ª Vara 

Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA (Autos nº 

0003400-82.2012.8.14.0051), para ciência da extinção e arquivamento 

destes autos, bem como sobre da existência da quantia de R$ 52.969,45 

(cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

cinco centavos), atualizada até 30/11/2012, depositada na Conta Única 

Judicial (fl. 461-462), referente à quota-parte do acordo celebrado neste 

processo pertencente aos herdeiros do falecido Edisio Ribeiro de Abreu.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13815 Nr: 564-41.2005.811.0092
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Fideles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Rumão de Oliveira - 

OAB:78.163/SP, José Carlos da Rocha - OAB:96.030-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Cód. nº 13815

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de Execução de Sentença movida por Maria Aparecida Fidelis 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social.

 O executado apresentou embargos à execução alegando excesso de 

execução, no julgamento dos presentes embargos, foi acatada a tese do 

embargante, homologando-se os cálculos por este apresentados.

 O exequente não apelou da sentença, requerendo a expedição de 

requisição de pequeno valor (RPV).

 Em decisão de fls.122, foi determinada a expedição de (RPV).

 Às fls.147/148, foram disponibilizados os valores devidos através dos 

alvarás nº 24/2016 e 25/2016.

 Diante do exposto, considerando a satisfação da obrigação informada, 

julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II do CPC, ficando 

resolvido o mérito da causa.

 Isento de custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I.

 Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

 Fábio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30110 Nr: 961-56.2012.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Maria Ferri de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antônio Joaquim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 30110

DESPACHO

Intime-se o advogado constituído pela inventariante para, no prazo de 2 

(dois) dias, informar se ainda patrocina a causa, esclarecendo os motivos 

do abandono, sob pena de comunicação do fato à OAB.

Não havendo manifestação deste, intime-se pessoalmente a inventariante 

constituir novo patrono ou informar a impossibilidade econômica para 

tanto.

 Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21332 Nr: 142-56.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Noeli Adams

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - OAB:, 

Osvaldo Antônio de Lima - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 Cód. nº 21332

DECISÃO

 I – Primeiramente, defiro o pedido de substituição das CDA’s (fls. 69-73).

II – Em relação ao pedido de arquivamento, realmente, de acordo com o art. 

20 da Lei 10.522/2002:

“Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 

requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das 

execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor 

consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 1o Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados 

quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.”

No caso em tela, após a substituição das CDA’s, o crédito tributário 

importa no valor atual de R$ 9.579,36, isto é, inferior ao parâmetro 

estabelecido na lei para prosseguimento do feito, razão pela qual impõe-se 

o deferimento do pedido.

Esclareço que o arquivamento em questão não significa extinção, nem 

importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da 

falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a 

termo a execução – Artigo 1.199-CNGC, §§ 1ºe 5º.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de arquivamento provisório do 

presente feito, com baixa no relatório estatístico.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-03.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNER ROGER DE ALMEIDA FAMA 01132146186 (REQUERIDO)

PERSIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA TAVARES DE OLIVEIRA OAB - GO20659 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010196-03.2015.8.11.0092 REQUERENTE: WELLINGTON APARECIDO DE 

SOUZA REQUERIDO: KENNER ROGER DE ALMEIDA FAMA 01132146186, 

PERSIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA LTDA Intimem-se as 

partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. 

Nesta oportunidade, caso haja necessidade de prova testemunhal, já 

deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol de testemunhas. Com 

as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-27.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONNEI APARECIDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010175-27.2015.8.11.0092 REQUERENTE: RONNEI APARECIDO MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Defiro o pedido de fls. 34/35. Expeça-se alvará para 
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levantamento dos valores depositados pelo requerido, em favor do autor, 

atentando-se a conta bancária informada às fls. 34. Após, intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar ao petitório de 

fls. 30/33. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-17.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR CEZAR PRIORI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS PRADO DE MORAIS OAB - GO39433 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000007-17.2017.8.11.0092 REQUERENTE: MARCO ANTONIO SARKIS 

SAMARA REQUERIDO: VICTOR CEZAR PRIORI Intimem-se as partes, para 

que, no prazo de 10 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. Nesta 

oportunidade, caso haja necessidade de prova testemunhal, já deverá ser 

colacionado aos autos, o respectivo rol de testemunhas. Com as 

especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-18.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010195-18.2015.8.11.0092 REQUERENTE: GLEISSON SIQUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Arquive-se o presente feito. 

Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-37.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DE JESUS LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010196-37.2014.8.11.0092 REQUERENTE: ELIOMAR DE JESUS LOPES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Arquive-se o presente 

feito. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-04.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ILICANDA ALVES DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010140-04.2014.8.11.0092 REQUERENTE: ILICANDA ALVES DIAS 

MARQUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Arquive-se o presente 

feito. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-95.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WILCLIS BORGES SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO INVEST DIREITOS CRED NÃO PADRONIZADO PCG BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010024-95.2014.8.11.0092 REQUERENTE: WILCLIS BORGES SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO INVEST DIREITOS CRED NÃO 

PADRONIZADO PCG BRASIL, BANCO BRADESCO S/A Intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se no prosseguimento 

do feito, tendo em vista a manifestação do requerido. Não sendo nada 

requerido, arquive-se o presente feito. Alto Taquari/MT, 15 de março de 

2018. Fabio Alves Cardoso Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-98.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON ALAN MARQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010039-98.2013.8.11.0092 REQUERENTE: DEIVSON ALAN MARQUES 

RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Arquive-se o presente 

feito. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-50.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010124-50.2014.8.11.0092 REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Arquive-se o presente feito. Alto 

Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-21.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA CANDIDA FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010070-21.2013.8.11.0092 REQUERENTE: DORVALINA CANDIDA 

FERREIRA NETA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Arquive-se o presente feito. Alto Taquari/MT, 15 de 

março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-37.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AZEVEDO GELBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010088-37.2016.8.11.0092 REQUERENTE: MARCELO AZEVEDO GELBER 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO, BANCO SEMEAR S/A Arquive-se o 

presente feito. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-95.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-95.2015.8.11.0092 REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Arquive-se o presente feito. Alto Taquari/MT, 15 de março 

de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-95.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SILVA BELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010013-95.2016.8.11.0092 REQUERENTE: DIOGO SILVA BELIN 

REQUERIDO: OI S.A Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 

dias, manifestar-se no prosseguimento do feito, tendo em vista a 

manifestação do requerido. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-96.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010108-96.2014.8.11.0092 REQUERENTE: JOAO FERREIRA BORGES 

FILHO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Arquive-se o presente feito. 

Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-73.2012.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOAQUIM ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010030-73.2012.8.11.0092 REQUERENTE: SILVIO JOAQUIM ALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Arquive-se o presente feito. Alto Taquari, 

15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-03.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTER SILVA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010153-03.2014.8.11.0092 REQUERENTE: FAUSTER SILVA FONTOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Arquive-se o presente feito. Alto 

Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-26.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FIDELES DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO)

MARCELO DE OLIVEIRA BURGATI JUNIOR OAB - SP0377700A 

(ADVOGADO)

GABRIEL MASSAO DE ARRUDA ITOYAMA OAB - SP0313065A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010188-26.2015.8.11.0092 REQUERENTE: DAYANE FIDELES DOS REIS 

RODRIGUES REQUERIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54810 Nr: 373-63.2018.811.0084

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Apiacás-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelsio Perroni Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12563/MT

 ANTE O EXPOSTO, REVOGO a prisão preventiva de EDELSIO PERRONI 

MARTINS, aplicando-lhe, com fundamento nos artigos 321, 282, § 6º, c/c 

art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as 

medidas cautelares abaixo estabelecidas e lhe concedendo a liberdade 

sob as seguintes condições:

 1) Comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para 

esclarecer e justificar suas atividades;

 2) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo, 

devendo, o acusado, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, 

eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá 

ser intimado dos atos processuais;

 3) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

4) Monitoração eletrônica, (não poderá retirar ou deixar que alguém retire 

a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas 

consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo 

queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um 

dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não 

o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento 

deverá comunicar ao Juízo da causa;

 5) Com base no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, determino a 

suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor 

(caso possua), ou a proibição de sua obtenção.

6) Proibição de acesso ou frequência a locais como bares, conveniências, 

boates, danceterias, bordeis e lugares congêneres onde sejam servidas 

bebidas alcoólicas.

Oficie-se o CONTRAN/MT (DETRAN) DE APIACÁS PARA AS MEDIDAS 

CABÍVEIS.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA O DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA, COMUNICANDO ACERCA DA PRESENTE DECISÃO, O QUAL 

DEVERÁ ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO SEU CUMPRIMENTO.

Expeça-se Alvará de Soltura se por outro motivo não estiver preso.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34772 Nr: 324-71.2008.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Código: 34772.

Vistos.

Tendo em vista o endereço apresentado às fls. 54 e que a parte requerida 

não foi citada pessoalmente no feito. Nos termos do artigo 695 do NCPC, 

DESIGNO audiência de conciliação que será realizada pela conciliadora 

credenciada à este Juízo em 15 DE MAIO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS, na 

forma do art. 334 e seguintes do CPC/2015.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, no endereço apresentado às fls. 

54, para comparecimento à audiência, consignando-se as advertências do 

art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo 

de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Ademais, considerando que MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA, 

adquiriu a maioridade, ela passou a não necessitar de assistência de sua 

mãe ou responsáveis. Assim, DETERMINO à Secretaria da Vara que, 

retifique-se os autos para excluir o responsável do processo, intimando 

exclusivamente a sra. Maiara a participar dos demais atos processuais.

Intime-se pessoalmente a requerente para comparecimento à audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás - MT, 15 de março de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46604 Nr: 270-95.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Borkenhagen - ME, Emiliano Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46604.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução forçada por título executivo extrajudicial 

proposta por BANCO BRADESCO S.A., em face de ELIAS 

BORKENHAGEN-ME e EMILIANO PEREIRA DA SILVA, todos qualificados 

nos autos.

O pedido veio instruído com os documentos às fls. 10/25.

A inicial foi recebida às fls. 27/28.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 
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pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito (fls. 85).

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que a executada efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos da alínea “a”, inciso III, do artigo 487, c/c o artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Verifico que às fls. 27, foram acrescidas as custas processuais e os 

honorários advocatícios ao valor da dívida, desta forma, entende-se que já 

foram pagas com a informação da parte exequente que o débito foi 

quitado.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45611 Nr: 321-43.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdS, DCdS, ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por DÉBORA 

CARDOSO DA SILVA e DAIANE CARDOSO DA SILVA, representadas pela 

genitora, ANTÔNIA NILCLA CARDOSO, em face de JOSÉ LUIZ LIMA DA 

SILVA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente, manifestou-se nos autos, 

informando que o executado quitou o pagamento do objeto celebrado no 

acordo homologado pelo juízo.

 Às fls. 86 o Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos da alínea “a”, inciso III, do artigo 487, c/c o artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, 

tendo em vista que houve a transação, não tendo as partes disposto 

quanto ao pagamento das mesmas, conforme art. 90, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Diante da nomeação da advogada da parte requerente, fixo os honorários 

em 02 URH, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 144-81.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Galdino Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 389 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o autor, para que efetue o pagamento das custas 

judiciais, concernente à distribuição da Carta Precatória expedida nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Luis Eduardo 

M. Almeida - OAB:SP/ 124403, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane C. Pitilin dos Santos 

- OAB:SP/ 217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA/DEPRECATA em que há bem 

constrito/penhorado pendente de alienação, a qual far-se-á, quando não 

efetivada a adjudicação, por iniciativa particular e do exequente ou em 

leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de corretor ou 

leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

Ausente a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular do 

exequente/credor, far-se-á por leilão judicial, a ser realizado pelo leiloeiro 

público ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, leiloeiro público oficial 

inscrito na JUCEMAT sob o n. 13/2008, e leiloeiro rural inscrito na FAMATO 

sob o n. 33/2004, com endereço na Avenida São Sebastião n. 1.447 – 

Goiabeiras – CEP 78.032-160 - CUIABÁ/MT, tel. (65) 3027.5131, celular: 

(65) 98112.9770 – 99289.8092 – 99287.9838 – 99976.1033, 

contato@kleiberleiloes.com.br e site http://www.kleiberleiloes.com.br, 

quem designo/nomeio e permito que escolha a modalidade de alienação, 

seja presencial, eletrônico ou combinação dessas, assim como a forma de 

publicidade dos atos, utilizando-se dos meios mais adequados à ampla 

divulgação da alienação.

A comissão do leiloeiro, de encargo do arrematante, fica estipulada/fixada 

para a hipótese de arrematação em 5% (cinco por cento) e em 3% (três 

por cento) para o caso de adjudicação ou pagamento/remissão, sendo 

aquele do valor da venda e esse sobre o da avaliação e este da avaliação 

antes do leilão e da arrematação após, todos para o bem imóvel – Decreto 

n. 21.981/32, art. 24, caput e parágrafo único -, sendo fixado/entendido 

por preço vil o inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, 

cujo pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por 

depósito judicial ou por meio eletrônico, sendo possível a proposta de 

pagamento parcelado na forma da legislação processual.

Em sendo necessário, expeça autorização para a realização das imagens 

ou ilustrações que auxiliem na publicidade e no exame do bem.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20916 Nr: 1915-12.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que, ciente do inteiro teor do ofício de ref. 

9, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22321 Nr: 1092-04.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Caitano Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 

19353, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida 

Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que, ciente do inteiro teor do ofício de ref. 

8, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17354 Nr: 686-51.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. D. Maciel, Alcides Alves de Souza, Nair Camila de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que, ciente do inteiro teor do ofício de ref. 

14, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 377-20.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Otil da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22599 Nr: 1370-05.2009.811.0038

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Dornellas Ferreira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros incertos e desconhecidos 

acampados no km 42/44, prox. A R.do Cabaçal, Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 465-97.2009.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Braga de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54291 Nr: 1669-40.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinha das Graças Pereira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23441 Nr: 2228-36.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20418 Nr: 1430-12.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Nos termos da legislação processual vigente e artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa para que no 

prazo legal manifeste sobre o cálculo constante da ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20144 Nr: 1149-56.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Gouvea Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23709 Nr: 2476-02.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga, Erminio Duca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Guevara de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14362 Nr: 431-30.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Paulo 
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Protazio Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Janderson Freitas da Costa - OAB:MT/ 21490-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20141 Nr: 1146-04.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18482 Nr: 1810-69.2007.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pereira da Costa Serpa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2879 Nr: 241-77.2000.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Maria de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donisete da Silva Leite, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarilton Rodrigues da Cruz - 

OAB:5.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarilton Rodrigues da 

Cruz - OAB:5.027/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20137 Nr: 1142-64.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102 Nr: 3-05.1993.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Martins Maciel Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 8095 Nr: 185-39.2003.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos da Silva, Lucimar Vieira Rocha da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:MT/7304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14132 Nr: 238-15.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noveli & Noveli Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Henrique Taugino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52150 Nr: 2059-44.2012.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clauber Gonçalves de Souza, Nair Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Gonza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio José Evangelista 

Pereira - OAB:41558, Claudio José Evangelista Pereira - 

OAB:41558-OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 302-06.1998.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denildo de Souza Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 Estando os autos pendente de julgamento pelo Tribunal do Juri, 

DESIGNO-O para dia 3 de julho de 2018, às 8h, quando será realizada a 

Sessão de Julgamento.

DETERMINO que intime o(s) réu(s), para que compareça na data 

designada, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 
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com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22915 Nr: 1694-92.2009.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10683 Nr: 988-85.2004.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Francisco Gomes, Adelina Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, Bamerindus 

S/A Participações e Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos - 

OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fabio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20136 Nr: 1141-79.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Antonio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23705 Nr: 2472-62.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga, Erminio Duca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25185 Nr: 1226-94.2010.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 1072-18.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 1348-49.2006.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Roberto de Souza Brauno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12567 Nr: 679-30.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Maria Lopes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Elisson Luis Santos Sena - OAB:8851/MT, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:8.934/MT, Rodolfo Coelho Ribeiro - 

OAB:16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26813 Nr: 267-89.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 2036-69.2010.811.0038

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minervino Carneiro Neto, Leia Maria de Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 
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- OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 

6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 124-66.2012.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir Ribeiro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22767 Nr: 1549-36.2009.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Milene Alves da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerendo o que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41111 Nr: 1196-27.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilmar de Sena Martins Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:

 [...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos contido na inicial para 

CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos trinta e um reais vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca 

CONDENO as partes ao pagamento proporcional das custas processuais 

e honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), dos quais caberá ao autor o pagamento de 50% 

(suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC) e, o restante, isto 

é, 50%, ao réu, nos termos do art. 86, do CPC.Consoante Resolução n. 

232 do Conselho Nacional de Justiça e em decorrência da complexidade 

da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), que 

serão pagos pela parte requerida ao perito Dr. Luiz Henrique Parolin 

Silva.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49061 Nr: 1334-86.2015.811.0026

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deosdete Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, José Carlos de Almeida Benevides - 

OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da silva - OAB:851, Nilton Gomes da 

Silva - OAB:851/MT

 3. Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO 

ANTECIPADAMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de DEOSDETE LOPES DE 

SOUZA, qualificado nos autos, por reconhecer a prescrição da pretensão 

punitiva estatal, com supedâneo no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, 

incisos III e IV e Artigo 115, ambos do Código Penal.Certificado o trânsito 

em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e Federal e à 

Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na distribuição.Publicada 

em audiência.Saem os presentes intimadosCumpra-se “Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010125-34.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

depósitos realizados nos autos. Arenápolis, 16/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Atendida a determinação de ref. 05, delibero pelo prosseguimento do 

feito.

 Contudo, postergo a análise do pedido liminar para após a realização de 
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audiência de justificação.

 Assim, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do Código de 

Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 10 de abril de 2018, às 17 

horas e 15 minutos.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Cite-se e intime-se o requerido, para que compareça na audiência 

acompanhado de advogado.

Intimem-se os requerentes, por suas advogadas, para que compareçam 

acompanhados de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação.

 Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 1169-23.2010.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA MAXIR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GADOMSKI CHAVES 

- OAB:11745/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerida para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DO MERCADO BOM PREÇO, POLACO 

MADEIREIRO, ZÉ DA ZORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de justificação prévia, para o dia 09 de abril de 2018, às 15 

horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Citem-se e intimem-se os requeridos, para que compareçam na audiência 

acompanhados de advogado.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça lavrar auto de constatação acerca de 

outros possíveis invasores na área em litígio, além dos requeridos já 

mencionados na inicial.

 Intime-se o requerente, por seu advogado, para que compareça 

acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os requerentes para que procedam ao pagamento da diligência do 

oficial de justiça, devendo observar que foram informados dois endereços 

para cumprimento. Intimo, ainda, para que apresentem a guia das custas e 

despesas processuais relacionadas ao comprovante de pagamento 

juntado aos autos, para que seja possível a conferência da quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 3843-27.2017.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR DEMICHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Marcelo Niclote

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de justificação prévia, para o dia 09 de abril de 2018, às 16 

horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Citem-se e intimem-se os requeridos, por meio de carta precatória, no 

endereço declinado à ref. 19, para que compareçam na audiência 

acompanhados de advogado.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça lavrar auto de constatação acerca de 

outros possíveis invasores na área em litígio, além dos requeridos já 

mencionados na inicial.

 Intime-se o requerente, por seu advogado, para que compareça 

acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou quem a represente, 

o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem.Cumprida a liminar, 

CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com as 

advertências dos artigos 285 e 319 ambos do CPC.Outrossim, INTIME-SE o 

devedor fiduciário para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 

os mandados competentes.Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9 do Decreto-Lei 911/69.Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. 

Intimem-se.Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 74367 Nr: 1068-05.2018.811.0088

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Tieko Ito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Caiabi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil 

estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal regra não impede a 

análise da real situação da parte postulante.Na espécie, em que pesem os 

argumentos aduzidos pela parte requerente, não há nos autos elementos 

aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois, além de ter constituído 

advogado particular, os documentos que instruem a inicial, mormente sua 

declaração de imposto de renda, que denota possuir bens imóveis e 

consideráveis valores em conta corrente.De mais a mais, a natureza da 

presente ação, denota que a mesma não é desprovida de recursos 

financeiros, tal como tenta fazer crer.Ao Juiz é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela 

Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 

Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos 

do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DO MERCADO BOM PREÇO, POLACO 

MADEIREIRO, ZÉ DA ZORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que efetue o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, cabendo frisar que são necessários dois oficiais de 

justiça para o cumprimento da busca e apreensão. Ressalta-se, também, 

que deverá ser paga a diligência para a citação/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 3843-27.2017.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR DEMICHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Marcelo Niclote

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que providencie o pagamento das custas e 

despesas processuais para expedição da carta precatória à Comarca de 

Sinop-MT, bem como para que promova o pagamento da diligência do 

oficial de justiça [a favor do juízo deprecado].

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, bem como por determinação verbal da Magistrada, Drª 

Daiane Marilyn Vaz, tendo em vista a participação desta, em Curso 

ministrado pelo TJ/MT na cidade de Cuiabá, faço a intimação das pastes, 

para comparecer à audiência de instrução redesignada para o dia 17 de 

julho de 2018 às 13h30min, na sala de audiências nas dependências deste 

fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-95.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, bem como por determinação verbal da Magistrada, Drª 

Daiane Marilyn Vaz, tendo em vista a participação desta, em Curso 

ministrado pelo TJ/MT na cidade de Cuiabá, faço a intimação das pastes, 

para comparecer à audiência de instrução redesignada para o dia 17 de 

julho de 2018 às 14 horas, na sala de audiências nas dependências deste 

fórum.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66117 Nr: 1758-32.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB, Gilberto Marcelo Bazzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intimem-se os autores para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito por inércia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22358 Nr: 84-97.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CRUZ LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de C. Vilela 

Zagatto - OAB:1553487

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21242 Nr: 532-07.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20344 Nr: 1019-11.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17842 Nr: 1729-02.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA MAGALHÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22970 Nr: 680-81.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67977 Nr: 3016-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:21907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para que no prazo legal 

apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17843 Nr: 1730-84.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM LOPES NAVALON, SÔNIA MARIA DA SILVA 

NAVALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 837-25.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19393 Nr: 88-08.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17176 Nr: 1079-52.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ALVES CARDAMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira-Procuradora Federal/INSS - OAB:3650

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18605 Nr: 724-08.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19387 Nr: 82-98.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59558 Nr: 389-37.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO NIERO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda, Luiz Cesar Bornello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de citação, de acordo com a tabela 

de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-50.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SANTOS CALIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010232-50.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.095,67 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JULIO CESAR SANTOS CALIANI REQUERIDO: SASCAR - 

TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: JULIO CESAR SANTOS CALIANI Endereço: Avenida 

SENADOR JULIO CAMPOS, 1027, LOJA, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 04/05/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-69.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000086-69.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS KUNSLER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LUIZ CARLOS KUNSLER 

Endereço: RUA JATOBÃ, S/, QD 13 LOTE 08, COHAB P DO SOL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 04/05/2018 às 13:30 hs 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30114 Nr: 1050-25.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDSON 

INACIO TOMÉ, JOSÉ LUIZ SANTOS, WILSON FERNANDES NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, 

MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/GO 48315, RAFAEL PEREIRA 

LOPES - OAB:16038/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante Do requerimento do Ministério 

Público de fl. 251, pugnando pela redesignação da audiência, em 

decorrência do procedimento cirúrgico, redesigno a presente audiência 

para o dia 02 de abril de 2.018, às 15h00min(MT). Saem os presentes 

intimados da nova data. Intimem-se os advogados dos acusados, os 

acusados não presentes, bem como as testemunhas descritas na fl. 225. 

Intime-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 446-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUSIA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para pagar as custas da carta precatoria

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100542 Nr: 146-22.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CLEBER FREITAS MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB-MT 6097-A

 Autos n.146-22. 2018(Id. 100542)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de abril de 2018, 

às 16:15 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão, bem 

como SOLICITE CÓPIA da oitiva da testemunha perante a autoridade 

policial, da defesa prévia e procuração, se houver, salientando que os 

documentos devem ser encaminhados com antecedência mínima de 15 

dias antes da audiência designada.

 4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86774 Nr: 969-98.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

apresentar a petição inicial para fins de cumprimento de Mandado de 

Busca e Apreensão em razão de que a petição inicial que encntra-se 

juntada aos autos não está abrindo o arquivo para impressão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 631-32.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO LEITE DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA - OAB:MT/16.849

 Vistos e examinados estes autos de Processo-Crime, registrados neste 

juízo sob nº 631-32.2012.811.0101 (código 80309), em que figura como 

autor o Ministério Público e acusado TIBÚRCIO LEITE DE OLIVEIRA NETO.

SENTENÇA

Vistos em correição.

I – RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, ofereceu denúncia criminal em face de TIBÚRCIO LEITE DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do 

seguinte fato delituoso:

“Consta do referido procedimento investigatório que no dia 17/07/2012, na 

Rua Teodoro da Fonseca, 866, Centro desta Comarca de Cláudia, que o 

denunciado possuía uma arma de fogo consistente em um revolver calibre 

38, bem como 04 munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Observa-se que a 

Policia Militar ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do 

denunciado logrou êxito em descobrir a referida arma e munição em sua 

residência. Apurou-se, ainda, que a arma de fogo, era apta a efetuar 

disparos, conforme Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo 

acostado aos autos.”. (fls. 05 e 05-A).

 O acusado foi preso em flagrante em 17.07.2012 (fls. 08) e solto mediante 

pagamento de fiança na mesma data (fls. 25)

A denúncia foi recebida em 08.08.2012 (fl. 34).

Antecedentes criminais (fls. 41/42).

O réu foi citado em 13.06.2014 (fls. 61/62) e apresentou resposta à 

acusação às fls. 64.

Em decisão de fls. 67, não foi reconhecida qualquer hipótese de 

absolvição sumária, tendo sido determinado o prosseguimento do feito.

Mediante carta precatória foi precedida a oitiva de duas testemunhas e o 

interrogatório do réu (fls. 80/96)

As partes nada requereram na fase do artigo 402 do CPP.

O Ministério Público ofereceu alegações finais escritas, requerendo a 

condenação do acusado, nos termos da denúncia, eis que presentes 

todos os elementos da conceituação do crime. (fls. 98/105).

A defesa em memorias requereu a absolvição do denunciado e caso não 

seja o entendimento pugna pela aplicação da pena observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 109/117).

É, em síntese, o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a 

pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação do acusado 

pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da 

Lei n. 10.826/03).

O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem 

decididas, razão pela qual passo à análise do mérito.

A conduta do acusado, segundo consta na sentença de desclassificação 

(fls. 158/161), encontra tipificação legal no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, 

in verbis:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 

ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada no 

caderno processual, pelos seguintes elementos de convicção: Auto de 

Prisão em Flagrante Delito (fl. 08), Boletim de Ocorrência (fl. 14), Auto de 

Apreensão (fl. 15) e Exame de eficiência de arma de fogo e munições (fls. 

38/39).

Quanto à autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, recaindo 
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sobre o denunciado, extraindo-se, tranquilamente, do cotejo entre os 

depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação e os 

documentos juntados aos autos.

 O acusado, em juízo, não confessou os fatos. Narrou que no dia dos 

fatos foi surpreendido com a presença de policias no quintal de sua 

residência logo pela manhã, quando ainda estava dormindo. Afirmou que 

escutou alguém batendo na porta e abriu a janela do quarto para olhar 

quem era, mas não viu ninguém, momento em que voltou a deitar na cama. 

Disse que escutou barulhos novamente e sua esposa levantou para ir 

averiguar, constatando a presença de policiais no recinto. Declarou que 

quando viu os policiais eles estavam pegando uma arma do chão, em seu 

quintal, e deram voz de prisão a ele sem ao menos dizer o motivo. 

Suscitou que foi até a delegacia e sua mãe foi correr atrás de advogado 

para acompanha-lo; que quando o advogado conversou com os policiais 

soube o motivo que tinha sido preso. Afirmou que a arma não era sua, 

bem como não foi encontrado em sua residência, mas sim do lado de fora. 

Salientou que na época dos fatos trabalhava puxando tora e aos finais de 

semana como cabeleireiro. Informou que a arma não era sua e não sabe 

de onde os policiais tiraram a arma, mas que não foi de dentro de sua 

residência, pois eles não chegaram a entrar; que a autoridade policial não 

leu o mandado de busca e apreensão. (mídia de áudio e vídeo de fl. 86).

A testemunha de acusação Sidney Godinho da Silveira, policial militar, 

relatou em juízo que os fatos se deram no momento que o depoente 

juntamente com o comandante foram cumprir o mandado de busca e 

apreensão na residência do denunciado. Narrou que se dirigiram até a 

casa do réu no período da manhã quando o denunciado ainda estava 

dormindo; que bateram na porta, momento em que escutaram alguém 

abrindo a janela dos fundos. Disse que se dirigiu até o local do barulho e 

avistou o denunciado fechando a janela e arma do lado de fora. Alegou 

que determinou que o réu saísse da residência e perguntou se a arma era 

dele, tendo o mesmo respondido que sim (mídia de áudio e vídeo à fl. 92).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha comum Francisco 

Aparecido Souza Araújo, policial militar, que em Juízo confirmou que se 

deslocou com sua equipe até a residência do denunciado a fim de 

cumprirem um mandado de busca e apreensão domiciliar; que chegaram 

na casa por volta das seis horas da manhã. Narrou que deixaram a viatura 

um pouco distante e se deslocaram a pé até o local, que se posicionaram 

em diferentes cantos do quintal e chamaram o réu para sair de dentro da 

casa. Disse que neste momento a esposa dele saiu por uma porta e logo 

escutaram um barulho em uma das janelas, momento em que um dos 

policiais avistou a arma na janela e já verbalizou com o réu para sair de 

dentro da residência. Afirmou que a arma estava municiada; que o 

acusado não possuía registro, razão pela qual deram voz de prisão a ele. 

(mídia de áudio e vídeo à fl. 96).

Nota-se que o denunciado negou os fatos, entretanto a negativa 

encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no 

caderno processual. Não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto 

conjunto probatório existente em seu desfavor.

De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo 

legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em juízo, vez que 

ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos 

do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa isolada do 

acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas 

garantias constitucionais conferidas ao acusado, dentre as quais, o direito 

de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando 

estes lhe são desfavoráveis.

Apesar da tentativa do acusado em afastar o fato a ele imputado, 

afirmando que não sabe a quem pertence a arma e não sabe onde foi 

localizada, as testemunhas afirmaram que em cumprimento ao mandado de 

busca e apreensão domiciliar encontraram a arma na residência do réu, 

caindo por terra a sua versão distorcida de que não tinha conhecimento 

do objeto.

 Dessa forma, tem-se que os depoimentos das testemunhas encontram-se 

em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são 

suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque havia 

uma determinação de busca e apreensão domiciliar em desfavor do réu, 

por ser suspeito de possuir ilegalmente arma de fogo em sua residência e 

andar armado, bem como que após o cumprimento do mandado a arma foi 

encontrada em sua residência.

A defesa sustentou a tese de que o crime é impossível, ante a ineficácia 

absoluta do meio empregado esclarecendo que a prisão em flagrante do 

denunciado foi preparada, razão pela qual pugnou pela sua absolvição.

Segundo Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

 “No flagrante preparado, o agente é induzido ou instigado a cometer o 

delito, e, neste momento, acaba sendo preso em flagrante. É artifício onde 

verdadeira armadilha é maquiada no intuito de prender em flagrante aquele 

que cede à tentação e acaba praticando a infração.” (2009, p. 464).

 Ainda, “para o Supremo, havendo a preparação do flagrante, e a 

consequente realização da prisão, existiria crime só na aparência, pois, 

como não poderá haver consumação, já que esta é obstada pela 

realização da prisão, estaríamos diante de verdadeiro crime impossível, de 

sorte que não só a prisão é ilegal, mas também não há de se falar em 

responsabilidade penal pela conduta daquele que foi instigado a atuar 

como verdadeiro objeto de manobra do agente provocador.” (2009, p. 464 

e 465).

Examinando os autos, tenho que a defesa não comprovou sua alegação 

quanto ao flagrante preparado, primeiro porque é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos 

policiais que procederam a operação, in verbis:

 [...] O fato da testemunha de acusação ser policial militar e participar da 

operação do flagrante não retira a credibilidade do depoimento. É assente 

na orientação jurisprudencial dominante, o entendimento de que o 

depoimento de policial tem o mesmo valor probante, se isento de má-fé ou 

suspeita, como in casu. Assim, não há que se falar em prova contraditória, 

falha ou sem valor jurídico. 4. Recurso improvido, em conformidade com o 

parecer do Ministério Público Superior. (Apelação Criminal nº 

2011.0001.000479-9, 2ª Câmara Especializada Criminal do TJPI, Rel. Erivan 

Lopes. unânime, DJe 05.07.2011).

[...] 1. No tocante ao depoimento de milicianos, este Tribunal de Justiça já 

entendeu que "(...) a palavra de policiais, seja civil ou militar, quando 

diretamente envolvidos em diligências persecutórias tem o mesmo valor 

probante de qualquer outro depoimento testemunhal, mormente quando o 

réu não traz aos autos meios de desconstituir os depoimentos prestados, 

comprovando que a conduta dos policiais foi com fins a imputar ao réu 

falsamente o cometimento do delito. (...) (TJPR - 2ª Câmara Criminal 

Acórdão nº 808663-5 - REL. LIDIO JOSÉ ROTOLI DE MACEDO - Unânime - 

J. 15.12.2011)". [...] (Apelação Crime nº 0844662-4, 2ª Câmara Criminal do 

TJPR, Rel. José Maurício Pinto de Almeida. j. 12.04.2012, unânime, DJe 

02.05.2012).

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE E PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO 

SUPERVENIENTE COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA 

LEI 10.826/2003 – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

DECLARADA DE OFÍCIO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 12 E 16 DA LEI 

10.826/2003 – PEDIDO PREJUDICADO – ATIPICIDADE DO DELITO DE 

POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – 

IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVANTE QUE A 

MUNIÇÃO ESTEJA DESACOMPANHADA DA RESPECTIVA ARMA – 

INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO 

QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS 

CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS 

PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA 

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO 

DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE – 

AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE 

AOS MOTIVOS DO CRIME – MANUTENÇÃO DO MONTANTE EXASPERADO 

– PROPORCIONALIDADE AO INJUSTO PRATICADO – EXCESSIVA 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS DE 1 KG DE COCAÍNA E 3 KG DE 

ACIDO BÓRICO) – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENA MENOS SEVERO DO QUE O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA 

NÃO RECOMENDÁVEL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM LARGA 

ESCALA – EXIGÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE SITUAÇÃO 

FINANCEIRA PRECÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA 

PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE 

OFÍCIO. (...) O delito de posse de munição de uso restrito é crime de mera 

conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a 

probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado, não 

havendo como aplicar, portanto, o princípio da insignificância ou 

reconhecer a atipicidade da conduta. Evidenciando-se dos autos 
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elementos probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à 

ocorrência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 

impõe-se a condenação, ressaltando que os depoimentos de policiais 

podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, 

principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em 

harmonia com os demais elementos de provas produzidas nos autos.(...). 

(TJMT. Ap 156681/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).

Outrossim, ao que se constata não há indícios de que os policiais forjaram 

a prisão em flagrante, tendo em vista que se dirigiram até a residência do 

denunciado para cumprirem uma determinação judicial de busca e 

apreensão domiciliar, ante a suspeita de que o réu andava armado e 

possuia arma em sua casa.

Demais disso, o pedido de busca e apreensão foi realizado pelo Ministério 

Público, conforme se depreende da cópia da decisão às fls. 12, o que 

afasta ainda mais a possibilidade dos policiais terem forjado o flagrante.

 Nesse contexto, estão presentes os elementos que comprovem o fato 

típico do crime de posse ilegal de arma de fogo, devendo a tese de crime 

impossível ser afastada.

 Igualmente, a defesa suscitou a ausência de justa causa para o 

processamento da ação deve ser afastada, eis que só pode ser 

reconhecida quando, sem a necessidade de exame aprofundado e 

valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente 

demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência 

de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da 

punibilidade.

Logo, para o juízo de admissibilidade, basta a verificação da existência de 

indícios de autoria e materialidade, bem como de que o bem é objeto de 

crime e de que o agente tem ciência da ilicitude.

No caso em comento, foi possível verificar a materialidade do delito, assim 

como a autoria, não merecendo guarida a alegação da defesa.

 Assim sendo, considerando a tipicidade da conduta levada a efeito pelo 

acusado e nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a 

antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, é 

de se reputar configurado o delito previsto no artigo 12 da Lei n. 

10.826/2003.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia para o efeito de CONDENAR o acusado TIBÚRCIO LEITE DE 

OLIVEIRA NETO como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n. 

10.826/2003, razão pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em 

observância ao artigo 68, caput, do Código Penal.

 IV. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, ou seja, 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias 

judiciais.

 Das circunstâncias judiciais

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém sua 

culpabilidade não merece reprovação mais elevada.

b) Antecedentes – O réu é possuidor de antecedentes criminais, conforme 

antecedentes criminais em anexo, que informam a existência de duas 

condenações transitadas em julgado (código 80297 e 89039). Ocorre que 

no último executivo de pena, o fato foi praticado posteriormente aos fatos 

narrados na denúncia deste feito, ou seja, lá o fato foi praticado em 

22.01.2014 e isso não configura antecedentes criminais. Assim, será 

levado em conta apenas o executivo de pena de código 80297. Assim, em 

vista da informação constante nos antecedentes criminais, que comprova 

a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, 

mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em 

reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua 

aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em 

observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar a ocorrência de 

bis in idem.

 c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

 d) Personalidade – Não há nos autos elementos suficientes para analisar 

a personalidade do condenado.

e) Motivos – Os motivos da prática do delito, em conformidade com os 

depoimentos prestados durante o processo, não ultrapassaram aqueles 

inerentes ao tipo penal e já abstratamente punidos.

f) Circunstâncias – As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas 

em que normalmente ocorrem os crimes desta natureza. Não há, portanto, 

dados adicionais relevantes para que se possa valorar a circunstância de 

ocorrência do crime.

g) Consequências do crime – Não são desfavoráveis, tendo em vista que 

o acusado não causou qualquer dano e arma de fogo foi apreendida.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias desfavoráveis, 

impõe-se fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

detenção e de 10 (dez) dias-multa.

Das circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes.

 Presente a agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do CP, 

conforme comprovado à fl. 41, onde possui executivo de pena nº 80297, o 

qual refere-se a condenação anterior a ocorrência dos fatos em litígio, 

pelo que agravo a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção 

e 15 (quinze) dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de causas 

de diminuição ou de aumento de pena.

Ante a ausência de notícia da renda do acusado, fica estabelecido o valor 

do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo 

vigente à época dos fatos.

V – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, c, do Código 

Penal.

Substituição da Pena

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, revelando ser suficiente 

à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos 

e subjetivos já mencionados, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada ao acusado por 01 (uma) Prestação de Serviços à Comunidade e 

01 (uma) prestação pecuniária, com fulcro no § 2º do artigo 44 do Código 

Penal.

 A prestação de serviços à comunidade terá vigência equivalente ao 

tempo de duração da pena privativa de liberdade, (01 (um) ano, 02 (dois) 

meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, cujo cumprimento dar-se-á 

em local a ser designado por ocasião de audiência admonitória, durante 07 

(sete) horas semanais, preferencialmente aos sábados, domingos e 

feriados, de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

A prestação pecuniária, por sua vez, consistirá no pagamento de 01 (um) 

salário mínimo à entidade com destinação social, a ser fixada por ocasião 

da audiência admonitória (art. 45, § 1º, CP), podendo este valor ser 

parcelado em até 04 (quatro) vezes, em caso de requerimento do réu.

 Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa 

prevista no preceito secundário da norma penal.

 Registro que o descumprimento das penas restritivas de direitos, acima 

aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena 

privativa de liberdade pelo réu.

Suspensão Condicional da Pena

Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, 

diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas 

de direitos, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

Direito de apelar em liberdade

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o 

quantum da pena aplicada, bem como pela inexistência dos requisitos dos 

artigos 312 e 313 do CPP.

Deixo de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo, em 

observância ao contraditório e ampla defesa.

Deixo de condenar o acusado em custas, tendo em vista que é 

beneficiário da justiça gratuita.

 VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado da sentença, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, para o cálculo das 

custas processuais e atualização da pena pecuniária;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a 

suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal);

c) Determino a utilização da fiança paga pelo acusado (fls. 27), para o 

pagamento da prestação pecuniária fixada na condenação, bem como a 

multa, por força do artigo 336, do CPP. Sendo o valor insuficiente, 
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notifique-se o condenado para realização do pagamento do valor faltante, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso haja saldo remanescente 

intime-se-o, para informar conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias.

d) Cumpra-se as disposições pertinentes na CNGC/MT.

e) Expeça-se guia definitiva de pena.

Com relação à arma e às munições apreendidas nos autos: 01 (um) 

revólver, calibre 38, marca TAURUS, série 1865555, lacre 0007965 e 01 

(um) envelope de segurança n. 87414, contendo 04 (quatro) estojos.

 Em que pese a posse legal de arma de fogo na legislação pátria, no caso 

vertente, não consta nos autos qualquer pedido de restituição da arma 

citada bem como a comprovação da propriedade da arma, observando-se 

o Estatuto do Desarmamento.

O artigo 25, do Estatuto do Desarmamento é uma norma cogente, ou seja, 

norma que deve ser obrigatoriamente obedecida, não podendo ser 

afastada. Prevê o referido artigo:

 "As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e 

sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal 

serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento desta Lei.".

Do exposto, resta claro que a norma legal não distingue a destinação da 

arma de fogo apreendida em razão de sua regularidade ou do porte de 

arma em favor do agente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIME - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - 

ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003 - APELAÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DE 

ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA ARTIGO 25, 

LEI 10.826/03 E ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL - 

CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 15, DA LEI 10.826/03 - 

ALÉM DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTA A COMPROVAR A 

REGULARIDADE DA ARMA DE FOGO OU AUTORIZAÇÃO PARA PORTE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 2ª C.Criminal - 

AC 810617-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Marcio José Tokars - Unânime - J. 

19.04.2012)

“Apelação. Artigo 14 da Lei 10.826/03. Autoria e materialidade bem 

demonstradas pelas provas dos autos. Potencialidade lesiva evidenciada. 

Eficácia da arma para disparos. Pena no mínimo para a espécie. Regime 

aberto. Carcerária substituída por restritiva de direitos e multa. Restituição 

da arma proibida por expressa vedação legal. Porte e uso da arma em via 

pública que constitui ato ilícito. Recurso improvido.” (TJSP Ap. Crime 

0097749-52.2009.8.26.0050 Rel. Marcos Nahum 1ªCCrim DJU 10/06/2011).

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma, conforme fls. 

38/39.

De outro lado, a Resolução n. 134/2011 do CNJ dispõe em seu artigo 5º o 

seguinte:

 “As armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como objeto de 

processo-crime em andamento, fase de execução penal ou arquivados, 

deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas ao Comando 

do exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção for justificada 

por despacho fundamentado”.

Não há que se mencionar que a arma apreendida, na hipótese, seja 

imprescindível para eventual e futura representação proposta pelo 

Ministério Público.

Diante disso, determino que a arma e munições apreendidas (fl. 35) sejam 

encaminhadas ao Exército, para fins do disposto no artigo 25 da Lei n. 

10.826/2003.

Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes apresentando defesa prévia, Dr. George Heverton Antonio 

Silva, OAB nº 16.849, os quais arbitro em 2 URH, as quais correspondem 

na presente data em R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e 

dez centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se, devendo ser observado os artigos 1420 e 1421 da CNGC.

Cláudia, 19 de julho de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 712-39.2016.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20423/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/06/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95146 Nr: 854-09.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o COMPLEMENTO da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão juntada ao feito, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online - Guia de Complementação de Diligência), no valor de R$ 

1.710,00 (um mil setecentos e dez reais), bem como encaminhar a Guia e 

o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95146 Nr: 854-09.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para que se manifeste acerca da arrecadação da Guia de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, pois a mesma aparece como 

não arrrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96349 Nr: 1444-83.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE MIRANDA, INÊS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIDIO MAIA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA REBELLATTO ADORNO - 

OAB:22789/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:, MÁRCIA 

MARIA PEREIRA - OAB:OAB/MT 7.094-A, Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171, POLIANA PETRI - OAB:14317/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR A INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora para que providencie o COMPLEMENTO da diligência do 

Oficial de Justiça, conforme certidão juntada ao feito, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online - Guia de Complementação de Diligência), no 
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valor de R$ 2.014,17 (dois mil e quatorze reais e dezessete centavos), 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento, no prazo de 

24hs, haja vista o erro/equivoco no pagamento realizado, o qual foi 

recusado a juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90878 Nr: 1032-89.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, 

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Florestal", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 388-83.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90199 Nr: 719-31.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT com a finalidade de Citação, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90886 Nr: 1042-36.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI DE SOUZA, VANDERLEI NUNES 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - CB. Manoel Agostinho do Nascimento (Habitar 

Brasil)", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84180 Nr: 1215-31.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro 

reais), correspondente aos zoneamentos "Cláudia - Centro e 

Assentamento Keno", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46190 Nr: 226-06.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER, ALVACIR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte exequente, 

para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do presente 

feito, devendo para tanto manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 1035-44.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO MELO DA SILVA, JOICE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - CB Manoel Agostinho do Nascimento Habitar 

Brasil)", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84155 Nr: 1197-10.2014.811.0101
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESI FAGUNDES, FERNANDO CLEO 

FAGUNDES GUTJAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - centro/ 2 vezes", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90881 Nr: 1037-14.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA BORGUEZAM, JOSE 

CARLOS BORGUEZAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro e Estrada Darlene", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85638 Nr: 155-69.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, KBMRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Nos moldes do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, uma vez que o casal tem patrimônio a partilhar, é indispensável 

que a petição inicial venha instruída com documentos que comprovem a 

propriedade/posse dos bens.

Ademais, a parte deverá, também, juntar aos autos cópias dos 

documentos pessoais do cônjuge varoa.

Nesta senda, com espeque no art. 321, caput, do CPC, INTIME-SE o autor 

para que apresente no prazo de 15 dias a documentação 

supramencionada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 434-94.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a solicitação do Juízo 

da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT constante no ofício 

encartado às fls. 207-vº foi atendida por este Juízo, conforme documento 

juntado às fls. 213, tendo sido a Guia de Execução de Pena encaminhada 

com todas as reti f icações apontadas nos autos n. º 

2125-98.2017.8.11.0086 (Código: 103005).

Ante o teor da certidão acostada às fls. 214, bem como os termos do 

artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87037 Nr: 979-28.2018.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso da Silva, MATHEUS GIGLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Os autos vieram conclusos após a juntada da cota ministerial constante na 

movimentação de Ref: 09, onde o Parquet pugna pela juntada de cópia da 

Portaria n.º 1/2014/GAB que disciplina normas da Infância e Juventude 

nesta Comarca.

Considerando que o documento requerido foi juntado na movimentação de 

Ref: 12, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para emitir seu 

parecer.

Com a juntada da manifestação tornem-me os autos CONCLUSOS com 

urgência, vez que a realização do evento se aproxima.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos, etc.

Certifique-se do eventual decurso de prazo para o atendimento do 

despacho de fls. 115, bem como se o valor do depósito informado à fls. 51 

encontra-se vinculado à conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Caso positivo, solicite-se qual o valor atualizado correspondente ao 

depósito e intimem-se os requerentes para dar prosseguimento ao feito 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86038 Nr: 332-33.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, VdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

Considerando a informação que todos os mandados de prisão expedidos 

nestes autos foram cumpridos (fls. 27 e fls. 41), DÊ-SE reitere o ofício 

expedido 66, consignando que a inércia da autoridade policial ensejará a 

comunicação à Corregedoria da Policia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso.

Com a juntada da informação requerida acima, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36298 Nr: 2543-91.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça, 

a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83667 Nr: 4386-76.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

realizar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme margeado na 

certidão de referência 07.

Edelvan Mezomo Maurer

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 48-64.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDS(cpT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se acerca do transcurso do prazo para contestação.

Após, intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito.

Empós, dê-se vista ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1389-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Processo n.º 1389-86.2018.8.11.0105 – Código: 87644

Executivo de Pena

Vistos;

Trata-se de processo executivo de pena do recuperando ADEMAR 

PEREIRA, composto por uma guia de execução penal (Petição Inicial).

Ao cálculo.

Após, abra-se vista dos autos às partes, para manifestação, tomando-se 

as providências necessárias para a juntada de atestados carcerário e de 

trabalho, se houverem.

Por fim, proceda-se a realização dos exames previstos nos artigos 5º e 8º 

da LEP.

Às providências.

Colniza, 15 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilto Pereira de Jesus Júnior 

- OAB:8547

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do recuperando para se 

manifestar acerca da mídia de f. 75-v.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-20.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE INACIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que 

presente suas contrarrazões ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargante para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargado para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-89.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-89.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, 

às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-43.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MACEDO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência de audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, 

às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-43.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MACEDO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-58.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, às 

16h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-58.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar parte autora para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018, às 

16h00min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34653 Nr: 1071-05.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos. Após o retorno das cartas precatórias, encerrada a instrução, 

dê-se vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais, 

primeiramente ao Ministério Público e depois à defesa. Após, venham-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 1338-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO 

BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos. Ante a ausência de Defensoria Pública, nomeio para acompanhar 

o ato a Dr. Mateus Gonçalves da Silva (OAB/MT nº 21.834). Nos termos do 

artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo honorários advocatícios em seu 

favor em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de Mato 

Grosso. Sirva-se a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada). HOMOLOGO a desistência da testemunha de 
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acusação Mirian Fernanda da Silva Matiazzo. Encerrada a instrução, dado 

o adiantar da hora (18h16) e havendo três audiências instrutórias ainda 

por se fazerem, dê-se vista dos autos às partes para apresentação de 

alegações finais, primeiramente ao Ministério Público e depois à defesa. 

Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 1253-25.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSCC, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67811 Nr: 134-82.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUZA BOECHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação e provimento 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado do denunciado para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 1338-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO 

BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34537 Nr: 956-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34653 Nr: 1071-05.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

alegações finais nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27757 Nr: 671-30.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LEIDENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO AUGUSTO CHEMIN - 

OAB:19379/PR

 Vistos...

 Começa-se salientando que, em acesso ao sítio do TRF1, localizou-se o 

AI 71425-68.2013.4.01.0000, referente ao recurso interposto pelo 

requerida da decisão que inadmitiu a denunciação à lide.

 O aludido Agravo, pelo que se nota, não foi julgado, tampouco há notícia 

de concessão de efeito suspensivo pretendido.

 Por isso, segue-se.

 Já houve decisão saneadora (fls. 438/439v), fixando-se os pontos 

controvertidos e os meios de provas aceitos.

 Há pedidos de depoimento pessoal do requerente (fl. 257) e de prova 

testemunhal (fls. 470/471 e também o autor).

 Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 11/05/2018, às 13h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Há pleito de oitivas das testemunhas por Precatória (fls. 470/471).

 Por fim, à SECRETARIA para:

 1. EXPEDIR Cartas Precatórias para as oitivas das testemunhas indicadas 

nas fls. 470/471. Tendo em vista o lapso temporal desde a indicação, caso 

a requerida indique novo endereço, deprecar para lá;

2. Intimar as partes (PESSOALMENTE O AUTOR, já que há interesse em 

depoimento pessoal), devendo se atentar ao art. 455 do CPC.

Cotriguaçu/MT, 15 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 585-83.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JOSÉ SHWERZ - 

OAB:OAB/SC 12.254

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a executada para apresentar códia dos 

embargos, conforme despacho de fls. 155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 277-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR VAIS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT
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 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74939 Nr: 2113-45.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES 

(“Neguinho” ou “Negão”) pela prática das condutas tipificadas no art. 14 

da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA;ii.ABSOLVER MANOEL APARECIDO 

COSTA MAGALHÃES (“Neguinho” ou “Negão”) quanto à imputação da 

infração penal do art. 35 da Lei 11.343/06. IV DOSIMETRIA DA PENA [...] 

Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta sentença, 

adotar as seguintes providências:1.PROVIDENCIAR o necessário para a 

destruição da arma e munições;2.À CONTADORIA para calcular custas, 

demais despesas processuais e valor da pena de multa monetariamente 

corrigida, PROCEDENDO ao necessário para cobrança;3.Quanto à PENA 

DE MULTA, proceder de acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 e ss. 

da CNGC;4.Proceder à formação de AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com a 

expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando 

conclusos para fins de especificação do cumprimento da pena 

(admonitória, local de cumprimento, etc.);5.Tratando-se de regime fechado, 

não estando preso o réu, em caso de não comparecer em Secretaria para 

fins de iniciar o cumprimento da pena, EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO, 

encaminhando aos órgãos de praxe, BNMP e encaminhando para a 

Delegacia com circunscrição onde esteja residindo para fins de 

cumprimento;6.CASO COMPAREÇA em Secretaria, Expedir Guia Definitiva 

e encaminhar ao Presídio respectivo;7.Proceder às COMUNICAÇÕES 

devidas ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao 

Cartório Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 da 

CNGC;8.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação, remetendo, neste caso, os autos conclusos;9.Após, 

ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, mas não 

como Alvará de Soltura.Publicar. Intimar, observando-se o art. 392 do 

CPP.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 16 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010160-13.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para comparecerem à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 27 de abril de 2018, às 09h30min.(MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010160-13.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para comparecerem à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 27 de abril de 2018, às 09h30min.(MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010160-13.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para comparecerem à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 27 de abril de 2018, às 09h30min.(MT).

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Feitos

TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2018/DF

* O Termo de Doação nº 02/2018/DF - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

donatário a Cooperativa Agropecuária Mista do Assentamento Zumbi dos 

Palmares - COOPAMAZP de Dom Aquino - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 03/2018/DF

* O Termo de Doação nº 03/2018/DF - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo Doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

donatário a Cadeia Pública de Dom Aquino - encontra-se no Caderno de 
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Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 04/2018/DF

* O Termo de Doação nº 04/2018/DF - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

donatário Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 05/2018/DF

* O Termo de Doação nº 05/2018/DF - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

donatário a Associação Pestalozzi de Dom Aquino - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 06/2018/DF

* O Termo de Doação nº 06/2018/DF - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

donatário a Associação Beneficente de Dom Aquino/MT-SOCIBEN - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 07/2018/DF

* O Termo de Doação nº 07/2018/DF - Termo de Doação de Bens Móveis, 

sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e donatário 

o Conselho de Segurança Pública de Dom Aquino - CONSEG - encontra-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 08/2018/DF

* O Termo de Doação nº 08/2018/DF - Termo de Doação de Bens Móveis, 

sendo doador o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e donatário 

Secretaria de Estado de Segurança Pública - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1606-22.2016.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma de Bessa Nogueira 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1606-22.2016.811.0034

Código nº 43858

Vistos etc.

Considerando que o perito nomeado Sr. Rosandro Moura de Andrade, 

apesar de devidamente intimado (Ref. 31/37) não apresentou proposta de 

honorários periciais, revogo sua nomeação.

Ato contínuo, NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, telefone (65) 

3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, a fim de que indique o 

profissional Engenheiro Ambiental, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Deverá o autor, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e 

indicar assistente técnico, caso queira, bem como apresentar quesitos 

(art. 465 do CPC).

 Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito para que, aceitando o encargo, 

formule a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

manifeste-se o autor em igual prazo.

Caso seja aceita a proposta, intime-se o perito a fim de que agende data, 

hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este Juízo 

com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que 

sejam efetuadas as intimações necessárias.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, 

para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 

473 do Código de Processo Civil.

Após a conclusão do trabalho pericial, intimem-se o autor para manifestar 

sobre o laudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º do CPC), 

retornando, em seguida, os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 267-28.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 267-28.2016.811.0034

Código 40626

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS JORGE, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Sobreveio aos autos notícia do pagamento do valor devido pelo Instituto 

executado(ref.: 59).

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagamentos de 

valores fora devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

E, ainda:

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados na Ref: 59 à conta bancária informada 56, em nome 

da parte autora, observando-se que, antes da expedição da competente 

autorização, deverá o valor ser vinculado aos autos, junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como seja 

procedido o cadastramento das partes por aquele órgão, a fim de 

possibilitar a expedição do documento via Sisconjud/depósitos judiciais.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 14 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44860 Nr: 2034-04.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva de Lourdes Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44839 Nr: 2013-28.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Aparecida Pernia Ulier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 2020-20.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 2018-50.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseny Castro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.43 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44849 Nr: 2023-72.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE LEMES MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44856 Nr: 2030-64.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILENE MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44853 Nr: 2027-12.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 
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que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44859 Nr: 2033-19.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46463 Nr: 700-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA ME, RODRIGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/O, Paula 

Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento do acordo mencionado 

na petição de ref.47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 2031-49.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR LUZIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:43 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44851 Nr: 2025-42.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.43 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44848 Nr: 2022-87.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano da Silva Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44847 Nr: 2021-05.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44845 Nr: 2019-35.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DO CARMO DE AMORIM MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.32 foi interposto 

tempestivamente.
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Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44843 Nr: 2017-65.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.45 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44852 Nr: 2026-27.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Queiroz da Silva de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.44 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44855 Nr: 2029-79.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA FERNANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.43 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32604 Nr: 1299-73.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACY SALES RIBEIRO, Chernenko, Valdir Scherer, 

Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as 

partes para que tomem ciência do valor dos honorários periciais R$ 800,00 

(oitocentos reais), cobrados pelo perito nomeado, senhor MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, e para, no prazo de 05 (cinco), querendo se 

manifestme conforme art. 465, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44841 Nr: 2015-95.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereny das Virgens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.38 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44837 Nr: 2011-58.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 2010-73.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adezeane Amorim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 
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OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.44 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44858 Nr: 2032-34.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 2028-94.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ramiro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.41 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44840 Nr: 2014-13.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref.46 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020003-27.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MISLAINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo n. 8020003-27.2015.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor 

de R$ 376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 129,19, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. DOM AQUINO, 16 de 

março de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77164 Nr: 744-68.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 27v/28, POSTERGO a análise do pedido de 

busca de ativos financeiros pelo sistema online, bem como pesquisa via 

sistema Renajud, para após a citação da parte executada, pois prudente 

aguardar que o executado efetue voluntariamente o pagamento da dívida, 

colocando fim à demanda judicial, ou ainda, caso o executado opte por 

discutir judicialmente a legalidade da cobrança, ofereça bens à penhora, 

realize depósitos ou ofereça fiança bancária.

Desse modo, consoante disposto no art. 91, do CPC/2015, “As despesas 

dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 

vencido”, EXPEÇA-SE o necessário para a citação do executado, nos 

termos da decisão de fls. 09/09v, observando o endereço informado às 

fls. 28, independentemente do recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75121 Nr: 1023-88.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHARIA FELIZ NATAL LTDA, PAULO 

DE MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 15/15v, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 07/08, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75083 Nr: 985-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA GARCIA, ALEXANDRE 

DA SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 22/22v, POSTERGO a análise do pedido de 

busca de ativos financeiros pelo sistema online, bem como pesquisa via 

sistema Renajud, para após a citação das partes executadas, pois 

prudente aguardar que os executados efetuem voluntariamente o 

pagamento da dívida, colocando fim à demanda judicial, ou ainda, caso os 

executados optem por discutir judicialmente a legalidade da cobrança, 

ofereça bens à penhora, realize depósitos ou ofereça fiança bancária.

Desse modo, consoante disposto no art. 91, do CPC/2015, “As despesas 

dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 

vencido”, EXPEÇA-SE o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 07/08, observando o endereço informado às fls. 

22v, independentemente do recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75094 Nr: 996-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Reginaldo Gilavert, GILAVERT & TEZA 

LTDA, SILVANA ARNEZINE GILAVERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inobstante o teor da petição de fls. 17/17v, considerando o teor da 

certidão de fls. 15, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de 

que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71893 Nr: 134-71.2014.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FREDERICO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FELIZ NATAL - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 134-71.2014.811.0093 – CÓDIGO: 71893 – NÚMERO/ANO: 

0/2014

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EXECUTADO: OTTO FREDERICO SCHMIDT (CPF 902.301.830-34)

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de OTTO 

FREDERICO SCHMIDT, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 60% (sessenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Átrio do Fórum, localizado na Rua São Lourenço D' Oeste, nº. 

945, Centro, Feliz Natal/MT, e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: Lote n.02-A/1 (dois-A-um), da quadra nº 01, com área de 75,0459ha 

(setenta e cinco hectares, quatro ares e cinquenta e nove centiares), 

desmembrado de uma área maior, localizada na Gleba Rio Ferro, em Feliz 

Natal/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte – Lote nº. 

01; Sul – Estrada 02 e Lote nº. 03; Leste – Área Remanescente; Oeste – 

Atlântica. Descrição do Perímetro – O marco 01, encontra-se na divida da 

Atlântica e Lote nº. 01 até o Marco 02, deste segue com o azimute 

verdadeiro de 186º23'30'' e distância de 2.501,53 metros, confrontando 

com as terras da área remanescente até o Marco nº. 03, deste com 

azimute verdadeiro de 274º23'30'' e distância de 300,00 metros, 

confrontando com a Estrada 02 e Lote nº. 03, até o Marco 04, deste segue 

com azimute verdadeiro de 6º23'30'' e distância de 2.501,53 metros, 

confrontando com Atlântica até o marco 01, ponto inicial desta descrição. 

Sem benfeitorias. OBS.: Área aberta agricultável. Imóvel Matriculado sob 

nº 058 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais), 

em 21 de maio de 2014.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.370.174,54 (um milhão, trezentos e 

setenta mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

em 01 de janeiro de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: Não informado.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 20.270,30 (vinte mil, duzentos e setenta reais e 

trinta centavos), em 25 de outubro de 2005.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos 2005/554, em favor de C. Vale – 

Cooperativa Agroindustrial, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz 

Natal/MT; Outros eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22 e Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,0% (dois por cento) em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será 

suportado pelo adjudicante.
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INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado OTTO FREDERICO 

SCHMIDT, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, Ricardo Shinohara, Escrivão Judiciário, o subscrevo e 

assino.

Feliz Natal /MT, 15 de março de 2018

 Ricardo Shinohara

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76391 Nr: 338-47.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FELIZ NATAL - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 338-47.2016.811.0093– CÓDIGO: 76391 – NÚMERO/ANO: 

0/2016

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: ESTADO DE SANTA CATARINA

EXECUTADO: RENATO DE ALMEIDA (CPF 575.677.609-59)

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de RENATO DE 

ALMEIDA., na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 60% (sessenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Átrio do Fórum, localizado na Rua São Lourenço D' Oeste, nº. 

945, Centro, Feliz Natal/MT, e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: 01 (um) Computador de mesa, Semp Toshiba, processador Intel, 

Pentium Geração Quatro, monitor de 17 polegadas, disco rígido 160 GB de 

memória, gabinete mini torre preto e prata.

AVALIAÇÃO: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 07 de agosto de 

2015.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: RENATO DE ALMEIDA, Rua Milton Reis, Centro, Feliz 

Natal/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.285,08 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 

oito centavos), em 16 de novembro de 2015.

ÔNUS: Nada Consta.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22 e Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,0% (dois por cento) em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será 

suportado pelo adjudicante.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado RENATO DE ALMEIDA, 

e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Eu, Ricardo Shinohara, Escrivão 

Judiciário, o subscrevo e assino.

Feliz Natal - MT, 15 de março de 2018.

Ricardo Shinohara

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77296 Nr: 810-48.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DAMIÃO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FELIZ NATAL - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 810-48.2016.811.0093 – CÓDIGO: 77296 – NÚMERO/ANO: 

0/2016

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

EXECUTADO: LAURO DAMIÃO CALDEIRA (CPF 117.138.669-87)

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de LAURO 

DAMIÃO CALDEIRA E MARIA JOSÉ CALDEIRA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 27 de março de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 60% (sessenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Átrio do Fórum, localizado na Rua São Lourenço D' Oeste, nº. 

945, Centro, Feliz Natal/MT, e simultaneamente através do site 
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www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: O Lote Nº. 413-A (quatrocentos e treze-A) da Quadra nº. 04, com 

área remanescente de 238,37ha (duzentos e trinta e oito hectares e trinta 

e sete ares), da Gleba Rio Ferro situado há cinco quilômetros da cidade, 

próximo a Biodiesel, em Feliz Natal/MT, dentro dos seguintes limies e 

confrontações: O referido imóvel é delimitado por um polígono, cuja 

demarcação se inicia pelo Ponto MP-1, assinalado na planta anexa, 

cravado entre os lotes 413-A, 412 e 413-B, seguindo por uma linha reta 

com rumo magnético de 0º00'S, numa distância de 2.425,00 metros, 

confrontando em toda sua extensão com o Lote nº. 412, até o ponto 

MP-02, onde sofre deflexão a esquerda seguindo por um linha reta 

confrontando com toda sua extensão com o Lote nº. 379, com rumo 

magnético 90º00SE, numa distância de 1.00,00 metros, até o ponto MP-03, 

onde sofre deflexão a esquerda, seguindo por uma linha reta, com rumo 

magnético 0º00N, confrontando em toda sua extensão com o Lote nº. 414, 

numa distância de 2.368,40 metros, até o ponto MP-04. Desse ponto, sofre 

deflexão a esquerda, seguindo por uma linha reta com rumo magnético 

88º54'NW, confrontando cem toda sua extensão com o Lote nº. 413-A, 

numa distância de 694,68 metros, chegando ao ponto MP-05, onde sofre 

deflexão a direita, seguindo desse ponto por uma linha , com rumo 

magnético 81º54'NW, numa distância de 308,50 metros, confrontando em 

toda sua extensão com o Lote nº. 413-B, até o ponto MP-01, início da 

descrição do imóvel. Benfeitorias: 01) 01 (uma) Casa em alvenaria, com 

aproximadamente 200,00m² (duzentos metros quadrados); 02) 01 (uma) 

Mangueira; 03) 01 (um) Barracão; 04) 03 Represas. OBS.: Área toda 

mecanizada, estando parte em lavoura e parte em pecuária. Imóvel 

Matriculado sob nº 640 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 11.918.500,00 (onze milhões, novecentos e dezoito mil e 

quinhentos reais), em 22 de agosto de 2014.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 14.778.940,00 (quatorze milhões, 

setecentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta reais), em 19 de 

janeiro de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: LAURO EDSON CALDEIRA, Rua Itapiranga, quadra 48, lote 

12, Centro, Feliz Natal/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 80.869,97 (oitenta mil, oitocentos e sessenta e 

nove reais e noventa e sete centavos), em outubro de 2011.

ÔNUS: Consta averbação de que 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

consta como sendo Área de Utilização Limitada; Hipoteca em favor de 

Caixa Econômica Federal; Hipoteca em favor de C. Vale – Cooperativa 

Agroindustrial; Outros eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22 e Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,0% (dois por cento) em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será 

suportado pelo adjudicante.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado LAURO DAMIÃO 

CALDEIRA E MARIA JOSÉ CALDEIRA, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, Ricardo Shinohara, Escrivão Judiciário, o subscrevo e 

assino.

Feliz Natal - MT, 15 de março de 2018.

Ricardo Shinohara

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81137 Nr: 1869-37.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DA CRUZ, Valdevan da Silva 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT 19534/O, Emanuel Lima Costa - OAB:MT/19.534

 Vistos, etc.

Marcos Paulo da Cruz, vulgo “Kiko” e Valdevan da Silva Soares, ambos 

devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, 

da Lei nº 11343/06.

Narra à denúncia que no dia 30/08/2017, em via pública, neste município 

de Feliz Natal/MT, os denunciados traziam consigo e transportavam 23,9g 

de cocaína, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 909,25.

Os denunciados foram presos em flagrante no dia 30/08/2017.

Laudo de Constatação de Droga juntado às fls. 73/74.

A denúncia foi recebida em decisão de fls. 112/113 (14/11/2017).

Os réus apresentaram Defesa Preliminar por meio de advogado constituído 

às fls. 97/104.

Durante a instrução, foi realizado audiência de instrução e julgamento (fls. 

132/135), momento em que foi requerida a liberdade Provisória, sendo esta 

indeferida em decisão de fls. 139/141. Novas audiências foram realizadas 

(fls. 259/264 – 280/282), onde foram ouvidas as testemunhas presentes, 

bem como efetuado o interrogatório dos réus.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 285/287, pugnando pela 

procedência da denúncia, com a condenação dos réus no crime de tráfico 

de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Alegações finais dos réus às fls. 288/299, requerendo a absolvição dos 

réus. Que seja desclassificada a conduta dos réus para o delito disposto 

no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Havendo condenação que seja a pena 

fixada no mínimo legal, e que seja aplicado o disposto no artigo 33, §4º, da 

Lei nº 11.343/06.

Relatei o necessário.

Fundamento e Decido.

Cuida a espécie de Ação Penal Pública Incondicionada que o Ministério 

Público move em desfavor de Marcos Paulo da Cruz e Valdevan da Silva 

Soares, como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11343/06.

O feito encontra-se em ordem, inexistindo vícios e irregularidades a serem 

sanados.

Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito, estribado no 

princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 155, do 

Código Processual Penal.

A estrutura da tipicidade pressupõe a apreciação da autoria e da 

materialidade dos delitos separadamente, com a individualização da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 435 de 585



conduta do denunciado e aferição de sua responsabilidade, posto isto, 

passo a analisar os fatos típicos, trazendo à baila as provas colhidas ao 

longo da instrução.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Do Réu Marcos Paulo da Cruz

A materialidade do crime encontra-se positivada no APFD (fls. 06), boletim 

de ocorrência (fls. 07/08), auto de apreensão (fls. 09/10), laudo de 

constatação preliminar e definitivo (fls. 31 – 73/74), que apurou que a 

droga apreendida tratava-se de cocaína, substância capaz de causar 

dependência psíquica e enquadrada na portaria nº 344/98, lista F1, da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, diante dotem-se que não restou satisfatoriamente 

comprovado ter sido o réu o autor da infração penal. Vejamos.

É, incontroverso que, foi encontrada substância entorpecente, 

adequando-se ao tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, porém 

em nenhum momento foi possível comprovar que a droga encontrada 

pertencia ao réu.

A testemunha Antonio informa que conhece o réu como usuário de droga.

O Réu em seu interrogatório diz ser usuário, informa que não sabia da 

droga encontrada no bolso do Réu Valdevan.

O Réu Valdevan em seu interrogatório diz ser usuário de droga, negou 

traficar droga, disse comprar a droga dos carreteiros. O dinheiro 

encontrado com ele disse que é referente à venda de lascas e toras. 

Disse que o réu Marcos sabia da droga em seu bolso.

 A testemunha Helito disse que receberam denúncias de pessoas 

diversas informando sobre a comercialização de droga, tendo os Réus 

como suspeitos.

A testemunha Rodrigo disse que receberam denúncias tendo os Réus 

como acusados.

A testemunha Adriano disse que os moradores do assentamento 

confirmam sobre comercialização de drogas pelo Réu, disseram que as 

pessoas falavam o seguinte: “i o Kiko e o Valdevan ta vendendo a rodo”.

 As provas colhidas não se prestam a atestar a veracidade das suspeitas 

da prática pelo acusado do crime já descrito, o que inviabiliza sua 

condenação.

Segue entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE. RÉU QUE SE 

DECLARA USUÁRIO DE DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA E NÃO FRACIONADA. MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DA 

MERCANCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR A 

TRAFICÂNCIA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. - Para um édito 

condenatório é necessária a certeza, e não apenas conjecturas quanto à 

autoria. Assim, havendo dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de 

drogas, pesando contra o réu meras ilações e conjecturas, deve ser 

operada a desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei 11.343/2006, 

em razão, principalmente, de sua declarada condição de usuário de 

drogas. (TJ-MG - APR: 10377140005549001 MG, Relator: Nelson Missias 

de Morais, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Criminais / 2ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/01/2015)”.

“PENAL EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE POSSE DE 

ENTORPECENTE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 

USO PRÓPRIO FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA RECURSO PROVIDO. 

I. A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de 

investigações em curso, a demonstrar suspeita de mercancia ilícita de 

entorpecentes, e a falta de abordagem de suposto adquirente são 

indicativos de que a droga era para consumo próprio. II. Ausente a prova 

inconteste do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso 

próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A 

dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor 

do réu. III. Recurso provido. (TJ-DF - EIR: 20130111829890, Relator: 

SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 15/06/2015, Câmara Criminal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2015”.

No caso, não ficou demonstrada a traficância, a droga não foi encontrada 

com o réu e diante dos testemunhos prestados, estes são frágeis.

Partindo dessas premissas, embora houvesse indícios suficientes de 

autoria para segregação cautelar, o mesmo não se pode concluir para a 

condenação por tráfico, não vislumbrando outro caminho a não ser a 

absolvição da acusação de prática de tráfico de droga, merecendo a 

desclassificação de sua conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Do Réu Valdevan da Silva Soares

A materialidade do crime encontra-se positivada no APFD (fls. 06), boletim 

de ocorrência (fls. 07/08), auto de apreensão (fls. 09/10), laudo de 

constatação preliminar e definitivo (fls. 31 – 73/74), que apurou que a 

droga apreendida tratava-se de cocaína, substância capaz de causar 

dependência psíquica e enquadrada na portaria nº 344/98, lista F1, da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter 

sido o réu o autor da infração penal. Vejamos.

A testemunha Antonio informa que conhece o réu como usuário de droga.

O Réu em seu interrogatório diz ser usuário, informa que não sabia da 

droga encontrada no bolso do Réu Valdevan.

O Réu Valdevan em seu interrogatório diz ser usuário de droga, negou 

traficar droga, disse comprar a droga dos carreteiros. O dinheiro 

encontrado com ele disse que é referente à venda de lascas e toras. 

Disse que o réu Marcos sabia da droga em seu bolso.

 A testemunha Helito disse que receberam denúncias de pessoas 

diversas informando sobre a comercialização de droga, tendo os Réus 

como suspeitos.

A testemunha Adriano disse que os moradores do assentamento 

confirmam sobre comercialização de drogas pelo Réu, disseram que as 

pessoas falavam o seguinte: “i o Kiko e o Valdevan ta vendendo a rodo”.

 As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em 

juízo reforçam a prática pelo acusado dos crimes já descritos. Além de ter 

o réu sido preso em flagrante com a droga utilizada para mercancia, 

conforme confirmado pelos policiais ouvidos em audiência de instrução e 

julgamento.

É, portanto, incontroverso que, em poder do réu, foi encontrada 

substância entorpecente, adequando-se ao tipo penal previsto no artigo 

33, da Lei 11.343/06.

Importante frisar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico não é 

necessário que o réu seja preso efetuando a comercialização da droga, 

bastando à existência de elementos suficientes nos autos a atestar a 

destinação mercantil da droga ou mesmo que não haja comércio, o simples 

fato de “guardar”, “ter em depósito” substância entorpecente “sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal”, configura o crime 

descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Sabemos da vigência do princípio do in dúbio pro reo, no entanto, não 

basta a simples negativa de autoria do acusado, ou a criação de versão 

completamente dissociada das provas produzidas nos autos para garantir 

a absolvição com base nesse princípio. Devem ser analisadas todas as 

circunstâncias que envolvem o delito, para que se perfaça um juízo de 

plausibilidade e coerência, caso contrário, apenas haveria condenação em 

caso de confissão, o que certamente não atende aos anseios de Justiça 

de nossa sociedade.

Destaca-se que no caso em tela, a quantidade de droga apreendida 

corrobora com o desempenho da atividade ilícita de venda de substância 

entorpecente, o que ocorria no comércio do réu.

A antijuridicidade da conduta e a culpabilidade do agente são evidentes, 

eis que não há nos autos qualquer causa que torne lícita a sua conduta, e 

à época do fato ele era plenamente capaz de compreender tal ilicitude, 

bem como afastada a tese defensiva de inexigibilidade de conduta 

diversa, conforme acima fundamentado.

Deve, portanto, o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo 

art. 33, caput, da Lei de Tóxicos (11.343/2006).

Diante do conjunto de provas juntados aos autos, entendo fazer jus o réu 

dos benefícios da causa de diminuição de pena previstos no § 4º do artigo 

33 da mesma Lei.

 ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

Denúncia para CONDENAR o acusado Valdevan da Silva Soares, pela 

prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 

Desclassificar a conduta imputada ao acusado Marcos Paulo da Cruz, 

para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à fixação da pena, considerando o estabelecido no artigo 42, da Lei 

11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

estatuto penal, atento ao disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal.

Do Réu Valdevan da Silva Soares

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito, mesmo tendo agido com alto índice de 

reprovabilidade.

 Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.

Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

aptos a serem valorados.
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 Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de 

análise especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não 

ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências do crime de tráfico são graves, eis que contribui para a 

proliferação do uso de substância entorpecente, com prejuízo à saúde 

das pessoas e aumento da prática de outros crimes, porém não deve ser 

valorada, uma vez que tais consequências são inerentes ao tipo penal.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo a Saúde 

Pública o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

Quanto à quantidade e natureza da substância apreendida, sendo 

cocaína, substância com potencial para causar dependência química, mas 

diante da quantidade, considero normal para a prática da mercancia, 

restando caracterizado tráfico de pequeno porte, não sendo suficiente 

para elevar a pena nesta fase.

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, não existem circunstâncias atenuantes nem 

agravantes a serem observadas, em razão do não reconhecimento da 

confissão qualificada, conforme entendimento pacificado em âmbito 

jurisprudencial.

Na TERCEIRA FASE, aplico o disposto no §4º do artigo 33, da Lei nº 

11.343/06, reduzindo a pena em 1/6, concretizando-a DEFINITIVAMENTE 

em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e 

dezesseis) dias-multa neste montante eis que não há outras causas 

capazes de influir no seu cômputo.

 Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se 

incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na 

forma do art. 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos 

autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor 

unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º 

do artigo 49 do Código Penal.

DO REGIME INICIAL

Diante do quantum de pena ora fixado, diante da previsão do art. 33, §2º, 

alínea b, do CP, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta. As condições serão estabelecidas 

pelo Juízo da Execução Penal.

Registro que a detração, nos termos do art. 387, §2º do CPP será 

calculada oportunamente pelo juízo das execuções penais.

Em atenção ao disposto no § 1º do artigo 387 do Código de Processo 

Penal, passo a analisar a necessidade de custódia cautelar do réu. A meu 

sentir, os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva já 

não se fazem presentes, especialmente em decorrência do regime inicial 

para cumprimento da pena ora fixado.

Assim, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno ainda os réus ao pagamento das custas, nos termos do artigo 

804 do CPP.

Proceda-se a incineração da droga apreendida conforme determina o art. 

32 da Lei de Drogas.

Expeça-se Guia de Execução Provisória.

Inclua-se na guia de execução o período em que o denunciado 

encontrou-se preso.

Nos termos do art. 63, §1º da Lei 11.343/06, determino o perdimento em 

favor da União dos valores apreendidos, e após o trânsito em julgado, 

deverá ser realizada a transferência em favor do SENAD, conforme art. 

1491 da CNGC.

Com relação aos demais objetos apreendidos, os que não foram 

entregues às partes, declaro o confisco destes, realizando-se o leilão do 

objeto e, não havendo pretendentes, deverá ser doado e, inexistindo 

interessados, deverá ser destruído.

Os réus deverão ser intimados pessoalmente da sentença, no último 

endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se 

para o artigo 1.421 da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se 

desde logo edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os réus Marcos Paulo da 

Cruz e Valdevan da Silva Soares serem colocados imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

Transitada em julgado a presente decisão:

- comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso;

- oficie-se ao TRE/MT, para os fins do disposto no artigo 15, III, da 

Constituição da República c/c art. 71, §2º do Código Eleitoral;

- recolha-se a multa aplicada ao acusado, nos termos do artigo 50, do CP 

e 686, do CPP. Em caso de não cumprimento, comunique-se a Fazenda 

Pública para a adoção das devidas providências;

- expeçam-se as guias de execução definitiva;

- Diante do Regime inicial ora fixado, e considerando a ausência de 

estabelecimento prisional adequado para tal regime, necessário a 

utilização da Tornozeleira Eletrônica, assim, Oficie-se a Secretaria de 

Segurança para requisitar a mesma.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o réu pessoalmente, a defesa e o 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46647 Nr: 730-02.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LUIZA DO AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Observa-se que nas fls. 207, fora certificado que a mídia (CD de áudio e 

vídeo da audiência) encontra-se avariado, em busca no sistema 

informático desta Comarca, verifica-se que tal mídia já não encontra-se 

mais disponível devido ao longo tempo da realização do ato, e após a 

prolatação da sentença de fls. 196/202, a jurisdição deste magistrado se 

encerrou, motivo pelo qual aguardo as providências a serem tomada pelo 

Tribunal Regional Federal 1° Região.

Tendo em vista a certificação do recurso de apelação, INTIME-SE o autor 

para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Após a juntada da contrarrazão, REMETAM-SE os presentes autos ao 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° REGIÃO para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79956 Nr: 1160-02.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:OAB/MT 22.229/A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado estará fazendo o uso de suas 

compensatórias, devidamente autorizada pela Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, existe a necessidade de readequar a 

pauta de audiências, deste modo redesigno a audiência para o dia 15 de 

maio de 2018, às 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 329-51.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Armando Pieper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE LUCIANA ARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REGRESSO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CRV DE VEICULO E BUSCA E 

APREENSÃO, proposta por ARMANDO PIEPER, em face de LEONICE 

LUCIANA ARDT, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/14) veio instruída dos documentos de fls. 15/61, sendo 

devidamente recebida às fls. 62/63, momento em que indeferiu a tutela 

provisória de urgência.

 Parte autora apresentou embargos de declaração com pedido de 

reconsideração às fls. 64/67.

Audiência de conciliação realizada às fls. 71/72, oportunidade em que 

concedeu o pedido da tutela de urgência, a fim de impedir a circulação, e a 

transferência da propriedade do veiculo descrito na inicial.

 Parte requerida citada (fls. 74).

Petição da parte autora, pugnando pela decretação da revelia da parte 

requerida, bem como requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 75).

Petição de acordo formulada pelas partes às fls. 79/81, pugnando por sua 

homologação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o teor da petição juntada no presente feito às fls. 79/81, verifico que 

as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado pelas 

partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

 Com o cumprimento do vertente acordo, PROCEDA-SE ao cancelamento 

de toda e qualquer penhora, averbação e/ou restrição relacionada ao 

presente feito.

Custas pelas partes, se houver.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2591-94.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Schafraski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Após a realização do ato, identificou-se que a presente audiência fora 

designada tão somente para oitiva da vítima Rubem.

Assim, declaro nula para todos os fins, em razão da preclusão 

consumativa, a tomada de depoimento, neste assentada, das testemunhas 

Edineia e Omigha.

Declaro encerrada a instrução processual.

Vistas às partes para apresentação de memoriais finais escritos no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26120 Nr: 349-46.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Carlos Pereira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20697/O

 Ausente o acusado e seu advogado constituído e recusando atuação a 

Defensoria Pública, nomeio como advogado dativo, para a realização do 

ato, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA, OAB 3596-A, fixando sua 

remuneração em 2 (URH).

Em regra o pagamento da remuneração dos advogados dativos é feita por 

meio do Estado, no entanto, no caso concreto, o Estado deve responder 

subsidiariamente, haja vista que o acusado possui condições financeiras 

de arcar com os honorários advocatícios do profissional que patrocina 

sua defesa, conforme se observa através da constituição de advogados 

privados durante o curso do processo.

Assim, completamente desarrazoado impor ao Estado, prima facie, os 

custos de defesa de pessoa com capacidade financeira para arcar com o 

ônus.

Assim, determino a intimação do acusado para que efetue, no prazo de 30 

(trinta) dias, o pagamento dos honorários advocatícios, no valor 

equivalente a 2 (duas) URH, ao advogado ora nomeado.

Não efetuado o pagamento pelo acusado, certifique-se e expeça-se a 

certidão para cobrança do Estado de Mato Grosso.

Certifique-se a inclusão do mandado de prisão preventiva no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão.

Certifique-se a expedição e o retorno das precatórias.

Após, vistas as partes para memoriais finais e voltem-me conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Defiro a juntada do comprovante de viagem da testemunha Paulo Cesar 

Pereira Freitas. Defiro, também, a juntada da certidão do oficial de justiça.

Oficie-se ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo informando a 

desnecessidade de cumprimento da carta precatória expedida para oitiva 

de Nilmar Nunes de Miranda.

Designo audiência em continuação para tomada de depoimento da 

testemunha de defesa Paulo Cesar Pereira Freitas para o dia 22.03.2018, 

às 14h, saindo as defesas intimadas. Expeça-se o mandado de intimação 

com urgência.

Aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias para oitiva das testemunhas 

de acusação (Deolindo Pinto de Anhara), testemunha de defesa Marcelo 

Bertoldo Barchet, Angélica Kemper e Ingrid Kemper Silva).

Quanto ao mais, aguarde-se conclusos para apreciação do pedido de 

liberdade provisória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1848-84.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carlos Custodio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A SSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Neuri Luiz Pigatto Filho

Cláudio Kazuyoshi Kawasaki @advogado_reu, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 
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comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 98-23.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarino Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cézar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5.736

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação das partes acerca da 

nomeação da perita judicial, Drª Erika Daima Muniz CRM/MT 4147. Sendo 

que, a perícia será realizada em 22/03/2018 às 11:00hs, no Hospital 

Municipal Nossa Senhora do Rosário em Guarantã do Norte.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 2157-59.2017.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Morais Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 2157-59.2017.811.0036

 Código: 50282

Auto de Prisão em Flagrante

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, face de LUCIVAN MORAIS LIMA, 

por em tese ter praticado o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Este Juízo proferiu a Decisão de homologação em fls.68. A defesa 

requereu a concessão da liberdade em provisória em fls. 39/51. O 

Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva (fls. 

58/65). Em fls. 68/69 foi concedida à liberdade provisória ao indiciado 

condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Ademais, o Ministério Público já propôs Ação Penal nº 

2400-03.2017.811.0036 - CI 50867 contra o mencionado réu, pelo crime 

em tela. Desta forma, é possível concluir que o presente incidente 

processual (comunicação de prisão em flagrante) cumpriu seu objeto, de 

forma não resta alternativa senão arquivar.

Entretanto, Compulsando os autos, houve pedido de Restituição de Bem 

Apreendido formulado por LUCIVAN MORAIS LIMA, no qual pugna pela 

restituição do veículo, VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY, PLACA QBE Nº - 

3561, CHASSI Nº 9BD17144ZF7517359, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 

2015, COR BRANCA, apreendido pela autoridade policial desta comarca de 

Guiratinga/MT, sob a alegação de que é o legitimo proprietário do referido 

bem.

 O requerente juntou documentos anexos em fls. 79/84. O Ministério 

Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido conforme fls. 88/91, 

por haver indícios de que o veiculo fora utilizado para a prática do crime 

de tráfico de drogas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

O art. 118, do CPP, é claro ao afirmar que os objetos apreendidos não 

poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.

 Noutra senda, os bens apreendidos podem ser restituídos, desde que não 

haja dúvida quanto ao direito de quem às reclama em juízo, conforme art. 

120 do aludido estatuto instrumental.

Logo, havendo prova do domínio, comprovado o direito do requerente, e 

não havendo mais pertinência e relevância para o deslinde da causa, isto 

é, não mais interessando como elemento de convicção ao processo, o 

bem móvel deve ser restituído.

Em interpretação contrario sensu, conclui-se que, caso as coisas 

apreendidas não tenham nenhuma importância ao deslinde da causa, 

ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na 

manutenção da apreensão e não estar o bem sujeito à pena de perdimento 

(art. 91, II, CP), deve ele ser devolvido aos seus proprietários, em atenção 

ao direito previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal.

Insta frisar que interessam ao processo as coisas que constituam corpo 

de delito ou outro elemento de prova, ou, ainda, estejam sujeitas aos 

efeitos da sentença (pena acessória de perdimento).

PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. VEÍCULO. 

PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL. INTERESSE PARA O 

PROCESSO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

INDEFERIMENTO. 1. A restituição de coisas apreendidas no curso de 

inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração 

cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do Código 

de Processo Penal); ausência de interesse no curso do inquérito ou da 

instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do referido 

Codex); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso 

II, do Código Penal). 2. O registro de veículos junto ao DETRAN constitui-se 

apenas de um ato administrativo, não sendo prova da propriedade de bem 

móvel, presumindo-se o proprietário aquele que detinha a sua posse, pois 

se trata de bem móvel, cuja translação de propriedade se dá com o ajuste 

de vontades e a simples tradição. 3. Não se podendo asseverar que o 

bem apreendido não mais serve ao processo, seja como meio de prova ou 

para assegurar a eficácia de futura decisão judicial, não há como ser 

concedida a restituição ou liberação pretendida, nos termos do artigo 118 

do Código de Processo Penal. (Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 50023075420154047116 RS 

5002307-54.2015.404.7116, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

Publicado por Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ano passado, Orgão 

Julgador OITAVA TURMA, Publicação D.E. 12/04/2016, Julgamento 6 de 

Abril de 2016, Relator VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS).

PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. 

ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE PARA O 

PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. 

DEPRECIAÇÃO DO BEM. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL 

DEPOSITÁRIO. DEVOLUÇÃO DE CTPS. 1- Conforme o artigo 118 do Código 

de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao 

processo. 2 - "Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores 

utilizados na aquisição do automóvel, descabida a restituição pura e 

simples à suposta proprietária. " (TRF4, ACR 2008.71.00.016177-1, Oitava 

Turma, Relator Élcio Pinheiro de Castro, D.E. 10/06/2009). 3 - A restituição 

do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel 

depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação 

do bem sem, contudo, desvinculá-lo do processo criminal ao qual 

interessa. 4 - Não há óbice à restituição da CTPS do requerente ante a 

notícia nos autos de que o referido documento não foi empregado na 

suposta obtenção fraudulenta do benefício previdenciário”. (TRF 04ª R.; 

ACr 2008.72.00.001613-0; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando 

Wowk Penteado; Julg. 05/08/2009; DEJF 13/08/2009; Pág. 540).

In casu, os elementos informativos até então produzidos revelam que o 

veículo foi apreendido em uma operação conjunta da Polícia Militar e Policia 

Civil desta Comarca em 14 de Julho de 2017, dadas denúncias anônimas 

de trafico de drogas, nesta comarca de Guiratinga/MT.

 O veículo apreendido, auto de exibição e apreensão do feito principal, era 

utilizado na prática delitiva averiguada. Logo, é certa que a apreensão se 

deu com fundamento nos crimes descritos a cima, que admite apreensão 

dos produtos e instrumentos destinados à pratica dos delitos.

Portanto, tendo indicativos que o veículo foi instrumento utilizado na prática 

delitiva, o que somente a instrução criminal poderá desvendar, indefere, 

por ora, o pleito de restituição e determino que se aguarde o término das 

investigações para analisar a restituição do bem apreendido.

Ademais, o veículo, mostra-se imprescindível à averiguação criminal. 

Mister que o veículo permaneça sob a custódia do Estado para a 

aclaração dos crimes sobreditos.

DECIDO.

Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado por LUCIVAN MORAIS LIMA 

pugna pela restituição do veículo, VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY, PLACA 

QBE Nº - 3561, CHASSI Nº 9BD17144ZF7517359, ANO FAB. 2015, ANO 
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MOD. 2015, COR BRANCA devendo o requerente aguardar o término da 

ação penal para requerer novamente a restituição pretendida, desde que 

estejam presentes os requisitos necessários.

Ademais, o presente incidente processual de comunicação de prisão em 

flagrante cumpriu seu objeto, de forma não resta alternativa senão 

arquivar.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Translade as principais cópias para os autos principais.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 15 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45273 Nr: 2324-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 2324-13.2016.811.0036

Código: 45273

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumaria do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/06/2018, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, ARCELEI MATOS DE MENDONÇA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 08 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 8-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur de Matos Freitas Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Souza Rebouças - 

OAB:MT 15088

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do acusado para, no prazo legal, 

apresentar resposta à acusação.

Guiratinga - MT, 15 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 2623-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Defesa Prévia nos autos.

Guiratinga - MT, 15 de março de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1239-02.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL

PROCESSO: 1239-02.2010.811.0036 – CÓDIGO: 16498 – NÚMERO/ANO: 

164/2010

EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT

EXECUTADO(A)(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (CPF: 537.214.621-49)

Pelo presente se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

executado(a)(s) ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 13 de abril de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL: Fórum, sito á Avenida Rotary Internacional, nº. 1.520, Santa Maria 

Bertila, Guiratinga/MT e através do site www.leiloesjudiciais.com.br e 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (um) Veículo tipo caminhoneta, marca/modelo I/GM Silverado 

T, ano de fabricação 1998, diesel, placa CKV-6050/MT, com pintura da 

lataria em ruim estado de conservação, pequenos amassados e riscos, 

assoalho da caçamba em regular estado de conservação, falta retrovisor 

externo do lado do motorista, parte interna de regular a péssimo estado de 

conservação, com os bancos em regular estado de conservação, e 

assoalho em regular estado de conservação, painel em péssimo estado de 

conservação, motor em bom estado de conservação e funcionamento, 

câmbio em bom estado de funcionamento, parte elétrica em bom estado de 

conservação e funcionamento.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 19 de janeiro 

de 2016.

DEPOSITÁRIO(A): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, Avenida Paraná, nº 

1.771, Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.342,54 (dois mil, trezentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), em 09 de dezembro de 2010.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o 

DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de outras 

Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de 

Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 

verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois 

pode haver novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. E isso pode ocasionar em demora para liberar a documentação 

do veículo. Os impedimentos para registro do veículo devem ser 

informados no processo para as devida providências.
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LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº 29 e Famato nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato nº 66/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão dos leiloeiros será devida da 

seguinte forma: em caso de arrematação, será de 5% sobre o valor da 

arrematação a ser paga pelo arrematante; em caso de adjudicação, a 

comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pela pelo 

adjudicante; em caso11,5 de remição e acordo, a comissão devida será de 

2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo(a)(s) executado(a)(s).

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) 

do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis 

ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA e seu cônjuge se casado for, bem como os 

eventuais: coproprietários; e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 

enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 

moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 

promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de 

bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados 

para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 

adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 

cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do 

CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 

2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Benedita Cardoso Pereira, Gestor(a) Judiciário(a) o subscrevo. Guiratinga, 

14 de Março de 2.018.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2238 Nr: 373-77.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORC - Terraplanagem, Obras Rodoviárias e 

Construções Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleonice de Fátima Mânica - 

OAB:38730/RS, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os presentes autos estiveram em carga ao 

executado de 15/12/2017 à 20/12/2017, devolvido sem manifestação ou 

juntada dos calculos.

Guiratinga - MT, 15 de março de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30297 Nr: 138-56.2012.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson José Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para que no 

prazo legal, se manifeste acerca da petição de fls.265/271.

Guiratinga - MT, 16 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12102 Nr: 633-18.2003.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Coelho Pains

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Socorro Estolano 

Maciel - OAB:2327

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 633-18.2003.811.0036 - 12102

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Público Estadual-MT

RÉU(S): Valdir Coelho Pains

INTIMANDO: Réu(s): Valdir Coelho Pains Filiação: José Lopes Pains e 

Noeme Coelho Pains, data de nascimento: 09/09/1962, brasileiro(a), natural 

de Mendes pimentel-MG, convivente, trabalhador rural, Endereço: Rua do 

Engenho, 307, Bairro: Centro, Cidade: Sonora-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do acusado VALDIR COELHO PAINS, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita:DECISÃO/DESPACHO: 

À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e condeno o réu VALDIR COELHO PAINS, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime insculpido no artigo 

217-A, § 1º, do Código Penal. VI – DA DOSIMETRIA DA PENA Passa-se à 

dosimetria da pena. A culpabilidade é normal a espécie, nada tendo a se 

valorar; o réu não possui antecedentes; sua conduta social e 

personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; os 

motivos do crime são os próprios do delito da espécie, 

circunscrevendo-se a satisfação da lascívia, não devendo ser valorados; 

as circunstâncias do fato são normais ao tipo penal em tela; as 

consequências extrapenais não foram graves, ante o depoimento da 

vítima; O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do 

delito, pois ao réu não era autorizado abusar sexualmente de pessoa 

incapaz, mesmo que os responsáveis pela vítima não tenham tomado 

cautelas para evitar que a vítima circulasse livremente pela cidade e 

frequentasse bailes de carnaval, como afirmou a defesa. A pena prevista 

para o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1º, do Código Penal) 

é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.Diante de tais ponderações, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de estupro de 

vulnerável a fixação da pena-base em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. 

Não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem 

consideradas.Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 

226, inciso II, do Código Penal. Sendo assim, aumento a pena do réu em ½ 

(metade), passando a dosá-la em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 

Inexistem causas de diminuição de pena. Portanto, torno definitiva a pena 
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do acusado VALDIR COELHO PAINS em 12 (DOZE) ANOS DE 

RECLUSÃO.VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS Em vista do quanto disposto 

pelo artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, o Réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em 

regime fechado. No caso em tela, não é cabível a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e 

incisos do Código Penal, em razão da pena a que será submetido.Também, 

deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 

e seguintes do CP, em razão da pena a que será submetido.Não estando 

presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho a liberdade 

provisória.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas, eis que 

fora patrocinado pela Defensoria Pública.Estando o acusado segregado, 

EXPEÇA-SE A GUIA PROVISÓRIA, caso contrário, aguarde-se o trânsito 

em julgado para a expedição de guia definitiva.Inexistem bens a serem 

destinados.Transitada em julgado esta decisão, determino:a) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local; b) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT e TRE/GO; d) Expeça-se Guia 

de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente. 

Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 30 de setembro de 

2016.Nádia Beatriz Farias da Silva Juíza Substituta E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 15 de março de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3482 Nr: 63-03.2001.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Jorge Janjácomo, Renê Janjácomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Aquino, Edson Ronaldo Riva, Duvaci 

Lima de Oliveira, Juliano Amaral, Benedito de Tal, Aurelino Fernandes da 

Costa, José Simão de Oliveira, Antonio Garcia dos Santos, Silvanete 

Oliveira Soares, Florisvaldo de Tal, Logério Cortez de Moraes, Carmem 

Messias de Oliveira, Antonio Pereira de Souza, Valdomiro Rodrigues da 

Cruz, Giusley Matos de Oliveira, José Carlos, João Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 63-03.2001.811.0036 - 3482

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Hélio Jorge Janjácomo e Renê Janjácomo

PARTE RÉQUERIDA: Irineu de Aquino e Edson Ronaldo Riva e Duvaci Lima 

de Oliveira e Juliano Amaral e Benedito de Tal e Aurelino Fernandes da 

Costa e Antônio Garcia dos Santos e Silvanete Oliveira Soares e 

Florisvaldo de Tal e Logério Cortez de Moraes e Carmem Messias de 

Oliveira e Antônio Pereira de Souza e José Simão de Oliveira e Valdomiro 

Rodrigues da Cruz e José Carlos e Giusley Matos de Oliveira e João 

Batista de Oliveira

CITANDO(A, S): Requerido(a): Edson Ronaldo Riva, Rg: 711689 SSP SC 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Localizados à 25 Km do Batovi 

(Encontra-se Na Área Denominado Alpha Ou Grotão), Bairro: Ou 

Residente Em Primavera do Leste, Cidade: Município de Tesouro-MT e 

Irineu de Aquino Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Localizado à 25 Km do 

Batovi, Cidade: Município de Tesouro-MT e Duvaci Lima de Oliveira Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, Conhecido Como 

Morro de Mesa, Cidade: Município de Tesouro-MT e Juliano Amaral Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, Conhecido Como 

Morro de Mesa, Cidade: Município de Tesouro-MT e Benedito de Tal 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, Conhecido 

Como Morro de Mesa, Cidade: Munic. de Tesouro-MT e Aurelino Fernandes 

da Costa Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, 

Conhecido Como Morro de Mesa, Cidade: Município de Tesouro-MT e 

Antonio Garcia dos Santos Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda 

Alpha Ou Grotão, Conhecido Como Morro de Mesa, Cidade: Município de 

Tesouro-MT e Silvanete Oliveira Soares Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Fazenda Alpha Ou Grotão, Conhecido Como Morro de Mesa, Cidade: 

Município de Tesouro-MT e Logério Cortez de Moraes Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, Conhecido Como 

Morro de Mesa, Cidade: Município de Tesouro-MT e Carmem Messias de 

Oliveira Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Alpha Ou Grotão, 

Conhecido Como Morro de Mesa, Cidade: Município de Tesouro-MT e 

Antonio Pereira de Souza Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda 

Alpha Ou Grotão, Conhecido Como Morro de Mesa, Cidade: Município de 

Tesouro-MT e José Simão de Oliveira, Rg: 2160652 SSP PR Filiação: 

Francisco Gonçalves de Oliveira e Eulalia Veloso Oliveira, data de 

nascimento: 19/08/1957, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

casado(a), agricultor, Endereço: Rua Santo Amaro, Nº 675, Bairro: Centro, 

Cidade: Primavera do Leste-MT e Valdomiro Rodrigues da Cruz Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Morro de Mesa, Cidade: Município de 

Tesouro-MT e José Carlos Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda 

Morro de Mesa, Bairro: Distrito de Batovi, Cidade: Município de Tesouro-MT 

e Florisvaldo de tal, Fazenda Alpha ou Grotão, conhecido como Morro de 

Mesa – Município de Tesouro - MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS Irineu de Aquino e 

Edson Ronaldo Riva e Duvaci Lima de Oliveira e Juliano Amaral e Benedito 

de Tal e Aurelino Fernandes da Costa e Antônio Garcia dos Santos e 

Silvanete Oliveira Soares e Logério Cortez de Moraes e Carmem Messias 

de Oliveira e Antônio Pereira de Souza e José Simão de Oliveira e 

Valdomiro Rodrigues da Cruz e José Carlos e Florisvaldo de Tal, acima 

qualificadas, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial, por residirem em endereço incerto e não 

sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias e as 

demais advertências previstas em lei. . RESUMO DA INICIAL: Houve 

turbação na posse dos autores, proprietários dos imóveis objeto das 

matriculas nº. 6.034; 407; 408; e 409; localizados a 25 Km do Batovi, 

município de Tesouro e Comarca de Guiratinga-MT, cujo domínio e posse 

era mansa, pacífica e desembaraçada de qualquer ônus ou pessoas. Os 

imóveis foram transferido a titulo universal por cessão de Direitos na 

Herança do falecido Altino Dias, conforme formal de partilha. Que a 

turbação ocorreu por profissionais de grilagem, intituladas Sem Terra. 

Requerem a concessão da medida liminar, expedindo mandado de 

manutenção de posse da área de 2.082,9033ha, do primeiro requerente, 

denominada Fazenda Alpha ou Grotão, mat, nº. 6034, hoje Fazenda Morra 

da Mesa, de propriedade comum dos dois requerentes 

DESPACHO/DECISÃO: Autos n° 63-03.2001.811.0036 (3482) Ação de 

Manutenção na Posse Decisão. Visto etc. Considerando que os embargos 

de terceiros em apenso de código 32283 foi sentenciado, dou 

prosseguimento ao presente feito. Nesse sentido, DEFIRO o pedido retro 

da parte autora de fl. 344. 1) Para isso, DETERMINO a inclusão dos Srs. 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e GIUSLEY MATOS DE OLIVEIRA no polo 

passivo da presente demanda com a devida CORREÇÃO na Capa dos 

Autos e no Sistema Apolo, visto que foram encontrados na área do imóvel, 

objeto desta lide, e inclusive foram citados para apresentar contestação 

nesta Ação, contudo mantiveram inertes, precluindo, assim, o seu direito 

de defesa. 2) Julgo essencial também a intimação dos requeridos ainda 

não citados, pois tentou-se citar pessoalmente os mesmo, contudo, 

conforme certidão de fls. 338, não obteve êxito, concluindo-se que eles 

encontram-se em lugar ignorado ou incerto, pelo fato deles serem 

caracterizados como trabalhadores rurais que praticam serviços 

temporários em várias regiões do estado. Dessa forma, CITE-SE POR 

EDITAL os requeridos não encontrados indicados na certidão de fls. 

303/304, por residirem em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º 

do NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias e as demais advertências 

previstas em lei. 3) CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN 

ALBIS”, mantendo-se os requeridos inertes, desde já, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA desta Comarca, como CURADORA ESPECIAL 
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deles. Devendo a secretaria, nesse caso, fazer carga dos autos ao Douto 

Defensor Público para apresentar a devida contestação no interesse da 

parte, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Após, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão. 5) Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 11/12/2017. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 15 de março de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 1213-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Maria da Silva 

Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL

PROCESSO:1213-33.2012.811.0036–CÓDIGO:31367 – NÚMERO/ANO: 

0/2012

EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT

EXECUTADO(A)(S): MARIA DA SILVA SCHAIBLICH-ME (CNPJ: 

37.519.204/0001-43) e MARIA DA SILVA SCHAIBLICH (CPF: 

437.511.641-20)

Pelo presente se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

executado(a)(s) MARIA DA SILVA SCHAIBLICH, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 13 de abril de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL: Fórum, sito á Avenida Rotary Internacional, nº. 1.520, Santa Maria 

Bertila, Guiratinga/MT e através do site www.leiloesjudiciais.com.br e 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motoneta, marca/modelo Honda/C100 Biz ES, ano de 

fabricação/modelo 2003/2003, cor verde, a gasolina, Placa JZS-4645, 

Renavam nº. 827664540, com a lataria em péssimo estado de 

conservação, suporte da lanterna traseira quebrado, retrovisor esquerdo 

quebrado, painel não funciona, motor e câmbio em regular estado de 

conservação e funcionamento, parte elétrica ruim, aparentemente tudo de 

regular a péssimo estado de conservação e funcionamento.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), em 08 de 

outubro de 2015.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO(A): AIRES SCHAIBLICH.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 8.973,36 (oito mil, novecentos e setenta e três 

reais e trinta e seis centavos), em 24 de abril de 2016.

ÔNUS: Consta impedimento Renajud; Débitos no Detran/MT no valor total 

de R$ 1.001,30 (um mil, um real e trinta centavos), em 26 de janeiro de 

2018; Outros eventuais constantes no Detran/MT.

O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o 

DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de outras 

Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de 

Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 

verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois 

pode haver novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. E isso pode ocasionar em demora para liberar a documentação 

do veículo. Os impedimentos para registro do veículo devem ser 

informados no processo para as devida providências.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº 29 e Famato nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato nº 66/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão dos leiloeiros será devida da 

seguinte forma: em caso de arrematação, será de 5% sobre o valor da 

arrematação a ser paga pelo arrematante; em caso de adjudicação, a 

comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pela pelo 

adjudicante; em caso11,5 de remição e acordo, a comissão devida será de 

2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo(a)(s) executado(a)(s).

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) 

do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis 

ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

MARIA DA SILVA SCHAIBLICH-ME, na pessoa de seu Representante 

Legal, e MARIA DA SILVA SCHAIBLICH e seu cônjuge se casada for, bem 

como os eventuais: coproprietários; e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Benedita Cardoso Pereira, Gestor(a) Judiciário(a) o 

subscrevo. Guiratinga, 14 de Março de 2.018.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 2719-68.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 16 de março de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-21.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARAES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-21.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARAES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-21.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARAES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OZITA DE SOUZA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OZITA DE SOUZA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RAMALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RAMALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIMONE ROSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIMONE ROSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 
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autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO CARVALHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO CARVALHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-24.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-24.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELIA CALDEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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JOZELIA CALDEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-39.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-39.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-32.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUENIR DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-09.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-09.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-60.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CIMARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data da audiência conciliatória designda para o 

dia 27/04/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-27.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE MATOS FREITAS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-27.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE MATOS FREITAS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-24.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-24.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-73.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-73.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso houver interesse em recorrer da decisão, que apresente o 

recurso no prazo legal.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-90.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO JOSE DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 8010171-90.2017.8.11.0036 REQUERENTE: HERMINIO JOSÉ DA 

COSTA JUNIOR. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Trata-se de ação de reclamação proposta por HERMINIO 

JOSÉ DA COSTA JUNIOR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, 

admite-se prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor -CDC é norma de ordem 

pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar as quedas que resultaram em prejuízos para sua residência. 

Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou que as 

quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, tendo juntado 

documentos para tanto, tendo a mesma apresentado narrativa dando 

conta de que, o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e 

regular, e que não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do 

serviço por parte da autora, corroborado também, em depoimentos 

prestados na audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso 

em análise, a empresa reclamada não pode ser responsabilizada 

genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas de energia que 

ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente sofre prejuízos, 

pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo ilicitamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Cumpra-se 

Guiratinga/MT, 16 de março de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-70.2017.8.11.0036 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na 

petição inicial, na peça contestatória e na impugnação a contestação, 

passo a análise da demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. NO MÉRITO Trata-se de 

Reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da reclamada 

em danos materiais e morais, alegando em síntese que em janeiro do 

corrente ano, nos dias 04 à 06/2017, ocorreu uma interrupção no 

fornecimento de energia em toda a cidade de Tesouro, no Distrito de 

Batovi, na Zona Rural e ainda no Distrito do Paredão Grande, que perdurou 

por 72 horas, ocasionando-lhe diversos prejuízos pela falta de energia, 

motivo pela qual requereu a procedência do pedido de indenização por 

danos morais. Em contestação, a Reclamada negou veemente que houve 

qualquer interrupção no fornecimento de energia noticiado pela parte 

Reclamante naquelas datas, alegando que não houve falha na prestação 

de serviço, motivo pela qual requereu a improcedência do pedido. 

Fundamento. Decido. No caso em apreço, a parte reclamante não logrou 

êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada, vez que não há nenhum documento que demonstre que houve 

interrupção do fornecimento de energia naquele dia, inexistindo a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa. Assim, não tendo a parte reclamante se incumbido de anexar aos 

autos documentos que comprovam os fatos alegados, bem como os 
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danos morais que alega ter sofridos, não há como responsabilizar a 

reclamada. A Turma Recursal Única de Mato Grosso, assim decidiu sobre 

o tema em comento: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0046107-34.2014.811.0001 Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Eduardo Esteves Lopes Recorrido: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova 

não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de 

incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de 

demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil. Não 

se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que 

não comprovou a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, 

não se desincumbindo de seu ônus probatório. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-07.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-07.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ARMINDO FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por ARMINDO 

FERREIRA BARBOSA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 
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restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72718 Nr: 492-27.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diogo Viecelli - 

OAB:22.370/MT, vanderson pauli - OAB:13.534/MT

 Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de Adriano Queiroz de 

Oliveira. Todavia, por entender pertinente e adequado, aplico-lhe, com 

base no artigo 319 do CPP, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, sob 

pena de revigoramento da ordem de prisão:a)Proibição de frequentar 

bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, ou as 

chamadas “bocas de fumo”, durante o dia e à noite;b)Não se apresentar 

embriagado em público;c)Proibição de ausentar-se desta Comarca, por 

mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial;d)Comparecimento mensal 

e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades;e)Não 

mudar de endereço sem comunicar o Juízo;f)Recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folgas.SIRVA A PRESENTE COMO ALVARÁ 

DE SOLTURA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, no que couber, 

devendo o réu ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso. No ato da liberação, deverá ser tomado o seu termo de 

compromisso nas condições acima especificadas.Com a finalidade de dar 

continuidade ao feito, defiro a cota ministerial de fls. 94, assim, OFICIE-SE 

o Juízo Deprecado (fls. 87) para que promova o envio de novo dispositivo 

de mídia. Após, com a sua juntada aos autos, vista as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.Itaúba/MT, 15 de março de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73811 Nr: 1199-92.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON L PASA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA DOS 

SANTOS BAHIA - OAB:6486

 Processo n° 1199-92.2014.811.0096

Código n°: 73811

Vistos em correição.

Considerando o período correcional e o disposto no artigo 21, inciso V, da 

CNGC, devolvo os presentes autos à escrivania, haja vista demandar de 

um lapso temporal maior para sua apreciação, determinando que retornem 

a este Gabinete após o término da correição.

 Às providências. Cumpra-se.

Itaúba-MT, 23 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82972 Nr: 845-62.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORILDE ROSE ASTRESSE DIPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 82972

Intime-se a requerente para se manifestar quanto a contestação 

apresentada à Ref. 25.

Após, conclusos.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82539 Nr: 713-05.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DAMBROS, CELSO ANTONIO DAMBROS, 

ARLETE CATARINA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMARCO COLONIZAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MARINES BORTOLINE ALVES, ANTONIO ALMI 

DE OLIVEIRA, AILTON VEDOVATTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Franklin Cardoso - 

OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Marly Gavioli - OAB:18.740/MT

 Processo nº: 713-05.2017.811.0096

Código: 82539

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, que ambas as 

partes pugnaram pela prova testemunhal.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) quem são os proprietários e 

possuidores do terreno urbano Lote 12, Quadra 63 com área de 750 m³; b) 

qual era a finalidade da procuração firmada pelo autor em favor da 

requerida Marines; c) se a escritura de compra e venda firmada pela 

requerida Marines possui vícios;

 Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação das partes para o pertinente depoimento pessoal, devendo, 

ainda, ser apresentado rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, CPC).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018, às 

14h30min.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83699 Nr: 1155-68.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 450 de 585



OAB:14205/MT

 Autos n° 1155-68.2017811.0096 (Código 83699)

Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Simoni Rezende de Paula, a 

fim de que represente o réu Leandro Paulo durante o tramite processual.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86520 Nr: 2631-44.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOB, ACDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2631-44.2017.811.0096

Código n°: 86520

Vistos.

RECEBO o Cumprimento de Sentença, movido por ANA CLARA DE 

OLIVEIRA SOARES, devidamente representada por sua genitora ANA 

PAULA OLIVEIRA BUENO, contra JEFERSON RODRIGO SOARES.

Considerando que a parte exequente pugna pela citação da parte 

executada, para cumprir a sentença proferida nos autos nº 

335-83.2016.811.0096 (Cód. 78150), nos termos do art. 528 do CPC, 

DETERMINO:

 CITE-SE o executado pessoalmente para, em 03 (três) dias, para efetuar 

o pagamento da pensão alimentícia em atraso quanto aos valores de 

junho/2017, setembro/2017, outubro/2017 e as que vencerem no curso do 

processo, e no prazo legal de 03 (três) dias, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão 

civil, conforme § 3° do artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ.

Sob o valor do débito deverá ser acrescido o valor dos honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa (art. 827, do CPC).

 No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

Transcorrido o prazo novamente “in albis” DETERMINO o encaminhamento 

a protesto desta declaração de existência de dívida alimentar no valor 

devidamente atualizado. Ademais, servirá cópia da presente decisão 

digitalmente assinada como ofício a ser levado pela parte interessada ao 

tabelião para protesto.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Não sendo realizado o pagamento no prazo legal DÊ-SE vista a parte 

autora e após o MP.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 07 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80958 Nr: 1583-84.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. BORTOLINI INDÚSTRIA LTDA, PAULINHO 

BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Processo nº: 1583-84.2016.811.0096

Código: 80958

Vistos etc.

Quanto ao pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Parquet à 

Ref. 34:

INTIMEM-SE os requeridos para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

comprovarem que deram início ao cumprimento da obrigação de fazer 

consistente em recompor a área indicada pelo Parquet, qual seja, o lago de 

captação de água de Nova Santa Helena/MT, conforme projeto 

apresentado pela municipalidade e buscando orientação junto à 

administração legal.

INTIMEM-SE os requeridos para que comprovem o pagamento do valor 

arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), devidamente atualizado, nos termos da sentença.

 Desde já, fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% 

(art. 523, §1º, do CPC).

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79745 Nr: 1162-94.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR BELATO PRADO, LUCAS 

ANTONIO DE SOUZA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:18484/MT

 Processo nº 1162-94.2016.811.0096 (Código 79745)

Vistos.

Diante da certidão de Ref. 37, REVOGO a nomeação do defensor dativo 

Dr. Bruno Eduardo Hintz (Ref. 25).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear a douta advogada Dra. CRISTINA 

BURATO, como defensora dativa, a fim de que represente o réu JULIO 

CESAR BELATO PRADO durante o trâmite processual.

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79763 Nr: 1173-26.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhafael Douglas Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1173-26.2016.811.0096

Código:79763

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 23, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 

1º, do Código de Processo Civil.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79549 Nr: 1028-67.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA LUIZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1028-67.2016.811.0096

Código: 79549

Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte exequente (ref. 34), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

o endereço da executada nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86018 Nr: 2293-70.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES PARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, eis que no 

presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

caberá a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 

373, I, do CPC).Por fim, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIME-SE. CITE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85942 Nr: 2231-30.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DIAS FERREIRA - ME, AZANIAS DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2231-30.2017.811.0096

Código nº. 85942

Vistos etc.

DESENTRANHEM-SE os documentos de Ref. 14 e AUTUEM-SE os 

embargos à execução em apartado, distribuindo-os por dependência a 

esta execução de título extrajudicial.

Em seguida, certifique-se sua tempestividade e, sendo tempestivos, dê-se 

vista a embargada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, com o julgamento dos embargos, conclusos para análise do pleito 

de Ref. 20.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 09 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85940 Nr: 2229-60.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DIAS FERREIRA - ME, AZANIAS DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 229-60.2017.811.0096

Código nº. 85940

Vistos etc.

DESENTRANHEM-SE os documentos de Ref. 17 e AUTUEM-SE os 

embargos à execução em apartado, distribuindo-os por dependência a 

esta execução de título extrajudicial.

Em seguida, certifique-se sua tempestividade e, sendo tempestivos, dê-se 

vista a embargada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, com o julgamento dos embargos, conclusos para análise do pleito 

de Ref. 18.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 09 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88164 Nr: 523-08.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 523-08.2018.811.0096

Código: 88164

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, 

mediante recibo de pagamento, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018, às 17h00min.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE a representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo 

e daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Para melhor análise de pleito de regulamentação de guarda, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 
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Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Por fim, defiro o pedido de diligências realizado, de modo que determino a 

busca de informações relativas ao CPF e RG do requerido nos sistemas 

disponíveis neste juízo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 12 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88025 Nr: 454-73.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISABETE FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03 de maio de 2018, às 15h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para apresentação de impugnação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88033 Nr: 459-95.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI DE FÁTIMA DE ZAGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03 de maio de 2018, às 16h00min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para apresentação de impugnação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 460-80.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA SANTOS PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 460-80.2018.811.0096

Código: 88034

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando documentos que comprove o início de prova 

material especificamente quanto ao período de carência do benefício 

requerido, bem como apresente comprovante de endereço atualizado em 

nome da requerente (cópia de conta de luz, água ou telefone fixo), sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c 

artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 12 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 152-15.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIEL SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder ao autor o 

benefício aposentadoria por idade híbrida (art. 48, § 3º, Lei nº 8.213/91), 

com data do início do benefício (DIB) em 02/07/2015, devendo a RMI ser 

calculada na forma do artigo 48, § 4º, da Lei nº 8.213/91; e (ii) pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Sobre o valor 

retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice oficial 

aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 

25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 

8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97).No mais, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, para determinar que o réu conceda o benefício 

previdenciário (aposentadoria rural) em favor do autor, no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), 

limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, OFICIE-SE ao 

Gerente Executivo do INSS de Sinop/MT, para que conceda o benefício no 

prazo acima determinado.Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso 

I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO 

a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo 

que o valor da vantagem econômica da parte autora não é superior a 

duzentos salários mínimos) e da Súmula nº 111 do STJ. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73830 Nr: 1210-24.2014.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC, LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Processo nº: 1210-24.2014.811.0096

Código: 73830

Vistos.
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Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por Luciana Dias Campos, Mariana 

Campos, Gabriel Dias Campos, Vitor Dias Campos e José Henrique 

Fernandes Dias, representados pela avó materna Sra. Cleusa de Lourdes 

Fernandes Dias, em desfavor de Leonel de Campos e Lidia Prestes.

À Ref. 81, foi certificada a informação de falecimento da requerida Lidia 

Prestes, bem como juntada cópia da Certidão de óbito.

A parte autora, à Ref. 88, pugnou pela citação dos requeridos, por 

intermédio de carta precatória, no endereço indicado no petitório.

Decido.

Inicialmente, constatando que a requerida Lidia Prestes veio a óbito, 

conforme informado à Ref. 81 e, por se tratar de obrigação personalíssima 

e intransmissível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Assim, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em face da 

requerida Lidia Prestes, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Consigno, ainda, que o feito prosseguirá com relação ao requerido Leonel 

de Prestes.

Outrossim, sendo de conhecimento deste juízo que as menores Maria 

Campos e Luciana Dias Campos não estão mais sob a guarda da Sra. 

Cleuza, consoante se extrai dos autos de código 72150, DETERMINO que 

o feito se processe somente em favor dos menores Gabriel Dias Campos, 

Vitor Dias Campos e José Henrique Fernandes Dias.

Por fim, DEFIRO o petitório de Ref. 88, devendo ser expedida carta 

precatória de citação do requerido, no endereço indicado pela requerente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 13 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85841 Nr: 3031-15.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), MARIA 

AMÉLIA FERREIRA, Espólio de., SYLVIA FERREIRA (Espólio), OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIO COAN, ILDA CONSOLARI LAZARINI 

COAN, CELSO COAN, MARIA DE LIMA COAN , CESAR COAN, MARIA 

ANITA BOTER COAN, SERGIO COAN, CLOVIS COAN, ELSA COAN 

AMADOR, MIGUEL PEDRO SANCHES AMADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3031-15.2014.811.0015

Código: 85841

Vistos.

RECEBO a presente ação reivindicatória c/c indenização por perdas e 

danos em razão do declínio de competência.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Com a manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação.

Providências necessárias.

Itaúba/MT, 13 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 1162-60.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR DA SILVA SOUSA, WAGNER NUNES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do(s) 

Réu(s), para apresentar memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77628 Nr: 131-39.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 Processo nº: 131-39.2016.811.0096

Código: 77628

Vistos.

O requerido, devidamente intimado do bloqueio judicial realizado nos autos, 

permaneceu inerte (Certidão Ref. 51).

Assim, considerando que o procedimento cirúrgico já foi realizado, bem 

como a empresa hospitalar apresentou relatório e nota fiscal detalhada 

dos gastos, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor bloqueado (R$ 

91.453,60), depositando-se na conta bancária indicada à Ref. 32.

Outrossim, verificando que os gastos com o procedimento cirúrgico 

atingiram o montante de R$ 134.040,46, excedendo o valor do orçamento 

em R$ 42.586,86 , determino seja realizada nova intimação do requerido, 

para, querendo, se manifestar quanto ao valor remanescente.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 16 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86098 Nr: 2340-44.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MUNHOZ BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03 de maio de 2018, às 16h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para apresentação de impugnação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 2342-14.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA OLIVEIRA PORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03 de maio de 2018, às 17h00min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 
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precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para apresentação de impugnação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 1944-67.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O

 Vistos.

 Considerando a justificativa apresentada pelo patrono da requerente à 

Ref. 71, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 22 de março de 

2018, às 17h30min.

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 734-88.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana, 

ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI DICKEL, BENTO GONÇALVES 

GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 269.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - OAB:OAB/MT 

7525, Fabio Ricardo Cavina - OAB:9576-A/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO A RENÚNCIA À PRETENSÃO 

FORMULADA NA AÇÃO e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do 

Código de Processo Civil.Uma vez que restou demonstrado nos autos que 

não mais subsiste a alegada insuficiência de recursos financeiros (fl. 

426/431) REVOGO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente 

deferido e, condeno o autor, nos termos do artigo 90, caput, do Código de 

Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios no importe de 10% do valor atribuído à causa.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Às providências.Itaúba/MT, 16 de março de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6095 Nr: 1699-89.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Octavio Delmutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, Osmar Margarido dos Santos - OAB:4.527-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779AMT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Vistos etc.

Conforme o teor da petição de fls. 639/640 e certidão de fl. 644, 

INTIMEM-SE os executados, na pessoa de seu advogado, para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem impugnação a 

penhora realizada no rosto dos autos 0000459-75.1996.8.24.0041 que 

tramita na comarca de Mafra/SC, conforme termo de penhora e certidão de 

fls. 634/635, bem como no mesmo prazo e nos termos do artigo 774, inciso 

V do CPC, informem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato 

atentatória à dignidade da justiça.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 1083-12.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387-B/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato 

c/c partilha de bens com pedido de liminar de arrolamento de bens ajuizada 

por Viviane Bonifácio de Melo em desfavor de Silvio Pires Cardoso.

Às fls. 330/332, foi efetuada a restrição do veículo Yamaha/YBR 125K, 

Placa JK5088, em nome do executado, consequentemente foi determinado 

na decisão de fls. 336 a intimação do executado para que indique a 

localização do bem penhorado, sob pena de incorrer na sansão prevista 

no art. 600, IV da Lei 11.382/2006. Devidamente intimado o executado, 

este se manifestou às fls. 338, informando que vendeu a motocicleta 

supracitada logo após a separação, não sabendo, portanto, onde poderá 

ser encontrada, esclarecendo que apenas assinou o recibo e entregou 

juntamente com a motocicleta ao Sr. José Carlos.

Intimada à parte exequente para se manifestar, esta requereu a aplicação 

da multa nos termos do artigo 774/CPC, sendo acatado na decisão de 

fls.342.

Às fls. 344/346, pugnou pelo prosseguimento do feito até a satisfação 

integral do débito.

Diante do exposto, DETERMINO:

I – INTIME-SE a parte exequente para que indique bens penhoráveis do 

executado, certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55804 Nr: 562-18.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a obrigação de fazer ao 

Município de Itiquira-MT e o Estado de Mato Grosso, a fornecerem a 

cirurgia endovascular do aneurisma cerebral em favor do paciente Oreste 

Gobbi, imediatamente, em hospital conveniado do SUS ou, se inexistente a 

vaga ou especialidade, a contratação e o custeio do tratamento, em 

hospital da rede privada, mesmo que em outro Estado da Federação com 

transferência imediata e comprovações também imediatas, a contar do 

recebimento, por meio de fax ou e-mail acerca da ordem judicial, sob pena 

de bloqueio de valores.

Notifique-se a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, (Poder 
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Executivo – Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT) e a Secretaria de 

Saúde do Município de Itiquira-MT, na pessoa de seus respectivos 

Secretários, acerca da tutela concedida, para implementação das 

providências pertinentes.

Citem-se os requeridos, Estado de Mato Grosso (Poder Executivo – 

Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT) na pessoa do Excelentíssimo 

Procurador-Geral do Estado, e o Município de Itiquira-MT, na pessoa do 

Prefeito Municipal Sr. Humberto Bortolini, para querendo contestar a 

presente ação no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 14 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 560-48.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Lucelma 

Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a obrigação de fazer ao 

Município de Itiquira-MT e o Estado de Mato Grosso, a fornecerem a 

cirurgia a realizarem a cirurgia neuroendoscopia para drenagem de cisto 

ventricular, imediatamente, em favor do paciente Ezequiel Almeida de 

Carvalho, tendo em vista seu grave estado de saúde, sob pena de 

bloqueio de valores.

Notifique-se a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, (Poder 

Executivo – Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT) e a Secretaria de 

Saúde do Município de Itiquira-MT, na pessoa de seus respectivos 

Secretários, acerca da tutela concedida, para implementação das 

providências pertinentes.

Citem-se os requeridos, Estado de Mato Grosso (Poder Executivo – 

Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT) na pessoa do Excelentíssimo 

Procurador-Geral do Estado, e o Município de Itiquira-MT, na pessoa do 

Prefeito Municipal Sr. Humberto Bortolini, para querendo contestar a 

presente ação no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 14 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47462 Nr: 541-79.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Flausino Vilela, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento denominado “47º 

ANIVERSÁRIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT”, cujo qual ocorrerá entre 

os dias 16, 17 e 18 de março do corrente ano, no Município de 

Figueirópolis D'Oeste-MT, Comarca de Jauru-MT, nas dependências da 

praça e ginásio locais, CONDICIONADO à juntada do contrato de serviço 

de segurança particular, fazendo-se constar a qualificação do 

responsável pela atividade e o número de agentes contratados, devendo 

OBSERVAR A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

CAUTELAS SUSO, diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos 

presentes. Oficie aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho 

Tutelar, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o 

evento, com as necessárias autuações. Em razão do princípio da 

celeridade e economia processual, VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ 

JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser 

selado e entregue ao requerente, DESDE QUE APRESENTE o contrato de 

segurança particular, a fim de que seja fixado em local visível. Dê ciência 

ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 16 

de março de 2018.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 009/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a convocação para "Treinamento para Implantação do 

Sistema do Banco Nacional de Monitoramento De Prisões - Bnmp 2.0 do 

CNJ" a ser realizado no dia 19/3 e usufruto de compensatórias no período 

de 23 a 27/3/2018 pelo servidor 32890-Lucas Martins Maia de Oliveira;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCILENE SOARES PANIAGO MASCARENHAS, 

Técnica Judiciária, matrícula nº 8094, para exercer o cargo de Gestor 

Judiciário Substituto (PDA-FC), no dia 19/3/2018 e no período de 23 a 

27/3/2018, durante o afastamento do titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Juscimeira, 15 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22820 Nr: 879-26.2013.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE OSSUNA DE SOUZA, ROSELY OSSUNA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VICENTE LOPES, NEWTON 

LOPES, JOSELI LOPES, ADAILTON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT 13.301-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte exequente para que se manifeste sobre a petição de 

fls. 348/349, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 
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oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21064 Nr: 114-89.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39093 Nr: 2612-85.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDES TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do pedido acostado no petitório de Ref: 15, defiro o parcelamento 

das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, conforme disciplina 

o artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil e o artigo 468, § 6º, 7º e 8º 

da CNGC, devendo, a primeira parcela ser recolhida, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290 do NCPC.

2. Com o cumprimento integral do pagamento das custas, certifique-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) e remetam-se os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 2615-40.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 10, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 14).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 15 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39856 Nr: 2870-95.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A-MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista que até a presente data não fora realizado a perícia 

médica determinada e a sua concretização é imprescindível, vejo por bem, 

nomear outro expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, 

pois, desde logo, a realização de perícia e nomeio perito na pessoa do(a) 

Dr(a). Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº. 9500/MT, 

tendo como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) 

qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 2. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo 

ato, encaminhe os quesitos formulados (Ref: 14) –, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será 

efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

20 (vinte) dias após a realização da perícia.

3. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 3 (três) dias antes do início 

dos trabalhos.

4. Agendada a data da perícia pelo(a) expert nomeado(a), cientifiquem-se 

as partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer no 

local e data indicado munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4352 Nr: 528-34.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.659-B

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, intimem-se a parte executada para que se 

manifeste sobre a documentação juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 594 Nr: 4-86.1995.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA MATOS, JOSÉ TELLES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ertifico que expedi alvara judicial em favor do advogado. Dr. Jairo 

Pasqualotto, nesta data, alvará n° 390409-1/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 815-45.2015.811.0048

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ - 

OAB:OAB/MT11152, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, TAISE CAROLINA PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado no petitório de Ref: 156, motivo pelo qual 

determino a intimação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, complemente/adeque o laudo pericial nos 

moldes postulados pela parte autora conforme já deferido anteriormente, 

devendo inclusive responder a todos os quesitos formulados por ambas 

as partes de forma clara e precisa.

2. Informo desde já, que somente após a complementação/adequação do 

laudo técnico será deferido o levantamento do pagamento do restante dos 

honorários periciais.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de Março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 590-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) FUNDAMENTO. DECIDO.2. Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.3. 

Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.4. Ante o 

objeto da presente demanda, considerando o comprovante de rendimentos 

pagos e de retenção de imposto de renda, anexado aos autos, bem como, 

sendo a peticionário(a) servidor(a) público(a), a indicar que a parte 

requerente não pode ser considerada pobre na forma da Lei nº. 1.060/50, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. De outro giro, autorizo o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias ao final da demanda, eis que o 

Provimento de nº. 18/2012 revogou o “item 2.14.8.1.4” da CNGC do Estado 

de Mato Grosso que impedia tal possibilidade. Assim sendo, as custas e 

taxas judiciárias deverão ser pagas ao final do trâmite processual pelo 

vencido. Já com relação às DILIGÊNCIAS do Oficial de Justiça, tenho que 

as mesmas deverão ser depositadas imediatamente.5. Assim após o 

devido depósito do valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça, cite-se o(a) 

requerido(a), na forma postulada, para, querendo, responder a ação, no 

prazo legal, consignando-se no referido mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora.6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Juscimeira-MT, 15 de março de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 238 Nr: 28-75.1999.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro para que seja expedida nova carta precatória para 

a Comarca de Cândido Mota - SP.

2. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 

211/212, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4353 Nr: 529-19.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, intimem-se a parte executada para que se 

manifeste sobre a documentação juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Aguarde-se o decurso do prazo, certifique-se o transito em 

julgado da decisão prolatada no ID 12212064, após voltem conclusos. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte exequente para que junte aos autos 

cálculo atualizados dos valores devidos, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-15.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-97.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-82.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-17.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT20206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VANDER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

CLAUDIO VANDER MARTINS, contra decisão prolatada anteriormente, 

visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente omissão e 

contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os Embargos 

de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil possui 

caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário salientar que 

tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e 

contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência de 

obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 1637-74.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

39.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 904-79.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA, Cpf: 

12140724968, Rg: 976.185, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas. Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 67), e, 

DETERMINO que os executados sejam intimados via EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias. Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao 

exequente para requerer oque for de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 30 de janeiro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 14 de março de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51257 Nr: 1151-59.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALVES DE MORAIS, Cpf: 

04231137129, Rg: 234826320, Filiação: Manoel Moraes e Franciscaalves 

dos Santos, data de nascimento: 29/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Matupá-MT, solteiro(a), catador de raiz, Telefone (66) 9649-8432. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para:1. JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado CARLOS ALVES DE MORAIS, já qualificado nos autos, ante a 

prescrição da pretensão punitiva com relação aos crimes previsto no art. 

147, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, 

combinado com o artigo 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal;2.CONDENAR o acusado CARLOS ALVES DE MORAIS, já qualificado 

nos autos, nas sanções do art. 129, § 9°, do Código Penal.Passo à 

individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:A pena 

cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é a de 

detenção, de três (03) meses a três (03) anos. A culpabilidade do réu, ou 

seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. O réu não possui antecedentes criminais.Quanto à conduta social 

e personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da 

ausência de aferição especializada. As circunstâncias não acarretam 

aumento de pena.As consequências, por sua vez, são inerentes ao 

tipo.Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal.O 

comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a 

prática delituosa.Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, 

fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.Na segunda fase da 

dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela 

qual mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção. Indo à terceira 

fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, 

ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 03 

(três) meses de detenção.Fixo o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Substituo a pena privativa de liberdade por privativa de direito, nos 

termos do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação de serviço 

à comunidade, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação em local a 

ser estabelecido em audiência admonitória, não obstante a violência 

perpetrada, por se mostrar mais socialmente recomendável e eficaz que o 

cumprimento da pena em regime aberto, além de estar conforme o artigo 

17 da Lei 11.340/06. DEIXO de condenar o acusado no pagamento das 

custas processuais, em razão de estar sendo assistido por Defensor 

Dativo nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do 

Defensor Dativo, Dr. Nilson Allan Rodrigues Portela – OAB/MT 17562, no 

valor de 10 (dez) URH.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Matupá/MT, 30 de 

agosto de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 02 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72376 Nr: 174-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 174-57.2018.811.0111 (Código 72736)

Classe – Assunto: Cumprimento Provisório

Exequente: Irineu Paiano Filho

Executado: Gustavo Rodrigues

Vistos em correição.

Atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, determino a intimação da 

parte executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de 

avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60324 Nr: 329-31.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADELOTTO - 

LTDA, GLEYSON DHIONATA SBARDELOTTO, Sirlei Sbardelotto, Indústria e 

Comércio de Madeiras Barelas Ltda, JOÃO SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Vistos em correição.Não há questões processuais pendentes.Não há 

questões de fato a serem delimitadas.(...)A parte autora, como por ela 

mesma salientado, é sociedade empresarial atuante no mercado há mais 

de 13 anos, o que por si só faz presumir que a utilização de serviços 

bancários, como contrato de abertura de crédito em conta corrente etc, é 

prática rotineira em suas atividades. A relação mantida entre parte autora 

e parte ré é, portanto, relação comercial, o afasta a aplicação das normas 

protetivas do CDC.Isso não impede, contudo, o processamento da 

presente revisional sob a égide do Código de Processo Civil, no que diz 

respeito às regras de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 

373).Delimito as seguintes questões de direito, como sendo relevantes 

para a decisão do mérito: a excessividade dos juros cobrados; a 

capitalização dos juros; aplicablidade de multa moratória; aplicação da lei 

de usura às instituições financeiras; cobrança de comissão de 

permanência.Quanto ao pedido do Banco Bradesco para a realização de 

cálculo judicial, desde já INDEFIRO. Compete à parte, ainda mais 

tratando-se de instituição financeira, apresentar nos autos os cálculos 

que entende correto, ou ao menos indicar concretamente o que impugna 

do cálculo trazido pela parte autora. Posto isso, intimem-se as partes para 

que indiquem as provas que ainda pretendem produzir, especificando a 

sua pertinência para a solução da demanda, sob pena de 

indeferimento.Matupá, 15 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56107 Nr: 251-71.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto Automoveis e Motos do Amapa 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONCALVES 

SANTOS - OAB:421-A

 Processo nº 251-71.2015.811.0111 (Código 56107)Classe – 

Assunto:Indenizatória Requerente: Volnei CavalliRequerida: Automoto 

Automóveis e Motos Amapá Vistos em correição.Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela 

antecipada, proposta por Volnei Cavalli em face de Automoto Automóveis 

e Motos do Amapa Ltda, ambos qualificados nos autos.(...)Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Decido.O 

processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas. Passo, portanto, ao saneamento dos autos.De plano, 

rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela parte requerida, 

eis que esta, atuante como fornecedora de veículos para revenda, é 

solidariamente responsável pelos defeitos apresentados no veículo 

perante o consumidor. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 629301 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0327647-5; AgRg no AREsp 661420 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0028790-0.Por outro lado, no que 

tange ao pedido de denunciação à lide formulado pela parte requerida para 

integrar à demanda a fabricante Volkswagens do Brasil S.A., reputo viável 

o seu deferimento, haja vista que tal instituto processual é o ato pelo qual 

o autor ou o réu traz à juízo um terceiro à relação jurídica, buscando 

assegurar seu direito, cuja previsão está amparada nos artigos 125 e ss., 

do Novo Código de Processo Civil.Assim, acolho o pedido de denunciação 

à lide a fabricante Volkswagen do Brasil S.A., nos termos do artigo 125, II, 

do CPC, c/c artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.Cite-se a 

empresa denunciada para apresentar resposta no prazo 

legal.Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 

de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27294 Nr: 10-83.2004.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Martins, Silvio Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, NILSON ALLAN 

RODRIGUES PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR MARTINS, Cpf: 87918340159, Rg: 

6346418, Filiação: Jonas Nasmarti Martins e Eva Loures Martins, data de 

nascimento: 30/08/1976, brasileiro(a), natural de Moreira Sales-PR, 

convivente, lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para PRONUNCIAR os acusados ODAIR MARTINS e SILVIO 

SANTIGO DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 121, §2º incisos III e IV, do Código Penal, perpetrado contra a 

vítima DIVINO SOARES DE OLIVIERA, sujeitando-os, via de conseqüência, 

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.Remetam-se os ofícios 

pertinentes, observando-se as prescrições legais. Intimem-se os 

acusados da presente Sentença de Pronúncia, tudo de conformidade com 

o que preceitua o artigo 420, do Código de Processo Penal, bem como a 

defesa e a acusação.Transitada em julgado a sentença de pronúncia, 

remetam-se os autos a Vara do Tribunal do Júri. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Matupá (MT), 19 de maio de 2015.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 15 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71792 Nr: 3544-78.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ENdS, AVSP, ACSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 3544-78.2017.811.0111 (Código 71792)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Ana Clara Silva Pereira e Outra

Requerido: Joelmir Pereira

Vistos em correição.

1) Tendo em vista o teor da manifestação em ata de audiência (ref.29), 

NOMEIO como defensor dativo o causídico DR. IGOR NEVES DE 

CARVALHO para patrocinar os interesses do requerido Joelmir Pereira.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como o 

requerido para comparecer ao escritório do causídico.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 610-21.2015.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO TAGLIAFERRO 
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LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 610-21.2015.811.0111 (Código 56751)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse/ Perdas e Danos

Requerente: Banco Rodobens S.A.

Requerido: Paulo César Donin

Vistos em correição.

Não há óbice à conversão do pedido de reintegração de posse para 

indenização por perdas e danos. Contudo, o requerente formula pedido 

sob a égide do rito executivo, o qual é incompatível com a conversão 

postulada.

Destarte, intime-se a parte requerente para adequar o pedido ao rito 

pertinente, bem como para apresentar planilha do débito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 1389-49.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINO GOMES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34079

Processo nº 1389-49.2010.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Dorcelino Gomes Andrade

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pelo credor (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente ao(s) credor(es) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36522 Nr: 1363-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36522

Processo nº 1363-17.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Antônio Angelo de Oliveira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pelo credor (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente ao(s) credor(es) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59542 Nr: 22-77.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE FREITAS ROSA BELLO, LDFRB, LDFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI TRANSPORTES LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10254/O, JULIO 

CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Vistos em correição.

Diligencie a Secretaria acerca do retorno da carta precatória expedida 

para a comarca de Sinop, destinada à colheita do depoimento da 

testemunha Fabio Canevese.

Tendo em vista o pedido da parte requerida no sentido de que seja 

realizada audiência de conciliação, DETERMINO a imediata designação pela 

Conciliadora, postergando a análise dos pedidos pendentes.

 Matupá, 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32500 Nr: 1518-88.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CAROLINA HAFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32500

Processo nº 1518-88.2009.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Joana Carolina Haffmann

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pela credora (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente a(s) credora(s) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70522 Nr: 2927-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS, Evandro 

Roberto Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de arresto de grãos armazenados no armazém geral 

"GUAZEN", porquanto em nome de terceiros. Além disso, embora alegado 

pela parte executada, não há qualquer comprovação nos autos (por ex. 

contrato de transporte ou de armazenagem) de que referidos grãos eram 

de propriedade do executado ou de que saíram da área onde se efetiva o 

arresto.
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Registro, ainda, que dada à novação da dívida pelo instrumento de 

confissão, inexiste em relação a estes grãos o direito de sequela 

suscitado pela exequente.

 Quanto aos grãos ainda não colhidos ou em fase de colheita, por sua 

vez, DEFIRO o pedido para que sejam armazenados no armazém AMAGGI, 

localizado na BR 163, KM 1046, zona rural de Matupá, nomeando NERI 

SERGIO WAUCZINSKI (RG nº 4.891.327-0 e CPF/MF 911.927.579-04) 

como depositário fiel dos bens.

 Dada à escolha da exequente de que os grãos fiquem armazenados e 

depositados em local diverso daquele onde se efetiva a medida de arresto, 

consigno que a efetivação do transporte, bem como os custos 

respectivos, serão encargo exclusivo da exequente.

Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário.

 Matupá, 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36203 Nr: 1044-49.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36203

Processo nº 1044-49.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Mauro Ferreira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pelo credor (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente ao(s) credor(es) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-07.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRELEVICIUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010082-07.2015.8.11.0111 REQUERENTE: JOSE ANDRELEVICIUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme se verifica 

no ID 6016904 a requerida comprovou o adimplemento integral do acordo, 

valor o qual a autora informou que recebeu (ID 10189278). Desse modo, 

ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO, por 

sentença, o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo. 

Intimem-se. Matupá/MT, 23 de novembro de 2017. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 2694-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Assim, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado.III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃODesigne-se audiência de conciliação em conformidade com 

a pauta do conciliador.Caso o requerido não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Havendo conciliação, vista ao MPE. Não havendo conciliação a parte 

requerida deverá apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a 

realização desta.Após, vista ao MPE para manifestação.V – DA 

AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA.Caso a requerido não seja 

encontrado no endereço fornecido pela parte autora, intime-a para 

informar o endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VI – ASPECTOS FINAISConforme exposto, determino:a)A citação do 

requerido;b)A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação designada.A presente decisão vale como Carta 

Precatória/mandado de citação/intimação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 1152-20.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Gallo, Sandra Marcia Gallo, Silmara Adriani 

Gallo, Vanda Regina Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Fenner Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:15.530

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual c/c pedido de liminar 

“initio litis e inaudita altera pars” de reintegração de posse proposta por 

Pedro Luis Gallo e Adriane Lino de Paula Gallo, Sandra Maria Gallo, Silmara 

Adriani Gallo e Vanda Regina Gallo em face de Monica Fenner Ramos, 

todos qualificados nos autos.

À ref. 35, as partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Considerando o lapso temporal do pleito de suspensão, bem como a 

ausência de manifestação das partes, revogo, integralmente, a medida 

liminar de ref. 19.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64104 Nr: 1477-92.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Laden Services Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se carta precatória expedida pelo juízo deprecante da Comarca de 

Diamantino/MT com finalidade de efetuar penhora/avaliação de bens de 

propriedade da parte devedora Fábio André Fogaça, bem como intimação 

do executado.

 Às ref. 14 fora juntada certidão do oficial de justiça, informando o 

cumprimento parcial da carta precatória, sobretudo no que diz respeito a 

realização da penhora do imóvel objeto do mandado, não sendo possível 

proceder com a intimação da parte requerida.

 Em seguida a parte exequente apresentou pedido pelo chamamento do 

feito à ordem e determinação da desconstituição da penhora realizada, 

alegando que nenhum momento o indicou imóvel a constrição.

 É o relatório. Decido.

 Acolho pedido apresentado pela parte autora, uma vez que, embora no 

expediente esteja descrito finalidade de realizar penhora/avaliação de 

bens de propriedade da parte devedora Fábio André Fogaça, bem como 

intimação do executado, encontra-se colacionado nos autos somente a 

decisão com a deliberação para citação, penhora e avaliação em desfavor 

do executado Fábio André Fogaça.

 Determino seja realizada a desconstituição da penhora imóvel rural, LOTE 

TEMPERANÇA, com a área de 326,4716 hectares, sob a matrícula 31, 

data: 01/06/2004, Livro 2, folhas 01, do Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos – 1º Serviço Registral da Comarca de Nobres/MT, com as 

confrontações segundo a Certidão de Inteiro Teor, tendo como registro 

anterior a Matrícula nº 8761 no RGI de Rosário Oeste/MT (dados 

mencionados na certidão do Oficial de Justiça de ref. 12).

 Outrossim, tendo em vista que o executado não foi localizado, conforme 

certidão de ref. 12, determino, após adotada a providência acima 

mencionada, a devolução dos autos à origem, com as homenagens de 

estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41822 Nr: 1841-40.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesiel Lima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684, Silverio Soares de 

Moraes - Procurador Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado a parte autora/embargada para manifestar acerca 

dos embargos de declaração apresentados, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17256 Nr: 1955-18.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Reis Duarte, Empresa Expresso Reis 

Ltda, Celso Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diane de Moraes - 

OAB:12283

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fl. 148, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68795 Nr: 322-20.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No caso em análise a parte autora é advogado e juntou aos autos 

declaração de imposto de renda a qual informa que a renda anual desse é 

de R$ 5.597,00 (cinco mil quinhentos e noventa e sete reais).

 Em que pese a declaração de imposto de renda juntada aos autos, não é 

crível afirmar que tal renda reflita a realidade da parte autora, até porque o 

requerente é advogado há muitos anos e afirmar que esse durante todo o 

ano tenha auferido a renda de R$ 5.597,00 (cinco mil quinhentos e 

noventa e sete reais) está em dissonância com a realidade da advocacia.

 Ademais, o proveito a ser auferido com a demanda é no valor de R$ 

730.000,00 (setecentos e trinta mil reais).

Dessa forma INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 98, 

§ 6º do CPC, faculto ao requerente o recolhimento das custas judiciais 

seja feito em até 10 (dez) parcelas fixas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, devendo 

estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

Intime-se o requerente para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais necessárias ou o 

recolhimento integral dessas.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 284-08.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janderson Ianoviski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomercindo dos Santos Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62487 Nr: 723-53.2017.811.0030
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Alves Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. Trata-se de ação de inventário dos bens deixados 

por Gerson Prestes Ribeiro.À ref. 4, foi determinado que a autora 

comprovasse a hipossuficiência. À ref. 10 foi indeferido a gratuidade da 

justiça. Comprovantes de pagamentos das custas processuais, às ref. 14, 

15 e 16.É o relatório. Decido. I – DO RECEBIMENTO DA INICIALRecebo o 

pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 

do Código de Processo Civil.II – DA NOMEAÇÃO DO 

INVENTARIANTENomeio como inventariante a Sra. Vania Alves Prestes, 

que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.III – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS1 – 

Citem-se os herdeiros e interessados não representados pelo mesmo 

patrono, se for o caso, bem como as Fazendas Municipal, Estadual e 

Federal (CPC, art. 626), estas para que se manifestem sobre os valores 

dos bens e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 

(vinte) dias (CPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 1.1 – 

O herdeiro deverá manifestar se há bens do de cujus em seu poder, bem 

como informar as condições desse. 1.2 – Intime-se a inventariante para 

que traga aos autos a certidão da Fazenda Pública Estadual expedida pela 

PGE/MT, bem como, certidão negativa de testamento do inventariado 

(Provimento n. 56/2016/CNJ), no prazo de 15 (quinze) dias. .. Defiro o 

pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e BACENJUD. Proceda com o 

necessário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 305-81.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA FORÇADA.

 É o relatório. Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 2610-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Santos Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/IntimaçãoVistos etc. ....II – DA EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOSDispõe o art. 397 do Código de Processo Civil que o pedido 

de exibição de documentos deverá conter a individuação, tão completa 

quanto possível, do documento ou da coisa; a finalidade da prova, 

indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; 

as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.No 

caso dos autos, em que pese haver demonstração da finalidade da 

exibição de documentos, bem como o interesse e a pertinência, a parte 

autora não especifica quais os documentos que deverão ser exibidos, 

cingindo-se em pleitear de forma genérica a exibição de todos os 

documentos. ..Dessa forma, indefiro o pedido de exibição de documentos. 

III – DA LIQUIDAÇÃODispõe o art. 509 do CPC que quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: por arbitramento, 

quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou 

exigido pela natureza do objeto da liquidação; pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.Analisando os 

autos, observo que a parte autora objetiva a liquidação de sentença 

proferida em ação civil pública, contudo, faz-se necessária a 

demonstração do vínculo jurídico, bem como a demonstração do prejuízo, 

conforme manifestação dessa, à fl. 04-PDF. Dessa forma, defiro o pedido 

descrito na alínea “a” da peça inicial, isto é a liquidação seguirá o 

procedimento comum. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 2720-71.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução por título extrajudicial. 

Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária. É o relatório. Decido. I – 

DO TÍTULO EXTRAJUDICIALO título extrajudicial funda-se em contrato 

bancário, a qual está inserida no rol do art. 784, XII, do CPC.Com a inicial 

consta o contrato que comprova o negócio entre as partes, bem como que 

não há a incidência da prescrição. Assim, recebo a presente execução de 

título extrajudicial. Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, 

tantos bens quantos bastem para satisfação integral do crédito 

exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de 

bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.Conste-se 

nos mandados a prerrogativa de oferecerem embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 do 

NCPC.Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC. Nos termos 

do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 

dias a verba honorária será reduzida à metade. .. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68746 Nr: 312-73.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Hoffmann da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionatan Gomes Duarte - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C INDENIZATÓRIA.

 É o relatório. Decido.
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DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 1370-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) para manifestar acerca do mandado de citação e 

certidão do oficial de justiça e/ou requerer o que entender de direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59809 Nr: 299-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KMDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em consonância 

com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas determinadas nos 

autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do NCPC.IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a vítima desta decisão, 

ficando desde já determinada a intimação por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, 

do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48331 Nr: 74-73.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON RODRIGO ESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.[...] Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49013 Nr: 378-72.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONZAGA CINTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 436-75.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49191 Nr: 435-90.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DIENETE DO ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49659 Nr: 609-02.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMIRO BARROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49640 Nr: 603-92.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DIANE ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49994 Nr: 758-95.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SOARES SANCHES, ANTONIO MANOEL 

SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-77.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARTINS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010077-77.2017.8.11.0090 REQUERENTE: JULIANO MARTINS 

COELHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE Vistos em 

mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho, holerites atualizados (pois que os juntados aos autos 

são do ano de 2016), extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 
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parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-91.2011.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GELDA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA CARVALHO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo nº 8010025-91.2011.8.11.0090 Vistos em mutirão. Recebo o 

Recurso Inominado (ids. 5939523, 5939529, 5939537, 5939545, 5939554) 

apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal, com as nossas homenagens e providências de 

praxe. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 14 de fevereiro de 2018, em 

regime de mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-30.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

M L DE SOUZA - CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso MANDADO DE INTIMAÇÃO Processo n°: 

8010160-30.2016.8.11.0090 Assunto: [DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA] Reclamante: Nome: M L DE SOUZA - 

CONFECCOES - EPP Endereço: Avenida Brasil, 106, Centro, NOVA C 

NORTE - MT - CEP: 78515-000 Reclamada: Nome: IRACI GERONIMO DA 

SILVA Endereço: Avenida Goias, 211, Centro, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 Finalidade: Intimação da parte reclamante, acima especificada, 

quanto ao inteiro teor da Decisão/Despacho abaixo transcrita ou anexa. 

Decisão: " Intime-se a parte autora ou seu patrono para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao endereço da parte ré ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito..." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Nova Canaã do Norte - MT, 16 de março de 2018 

DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-000 - TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-40.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANS DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010224-40.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: MARIA ANTONIETA 

ALVES DE SOUZA EXECUTADO: WILLIANS DE SOUZA GONCALVES 

Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho, holerites atualizados (pois que os juntados aos autos 

são do ano de 2016), extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, a parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Alfim, verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, emende a 
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petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço residencial 

por meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 

2018, em regime de mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010228-77.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010228-77.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: WILLIAN DA SILVA ARAUJO Vistos em mutirão. A 

parte autora apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. 

Entanto, a ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá 

lastro à execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. 

Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título 

executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 

425, § 2º, do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Alfim, verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço residencial 

por meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 

2018, em regime de mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-17.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SABATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - PA0019819S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010081-17.2017.8.11.0090 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

SABATINI REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP 

Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho, holerites atualizados, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 

2018, em regime de mutirão processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 69415 Nr: 189-57.2016.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina-PR, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Campo Verde LTDA, Maxwell 

Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 
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OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 189-57.2016.811.0091

Código 69415

Vara Única

 Vistos em Regime de Cooperação.

Ante ao teor da petição retro, DETERMINO o apensamento destes autos 

aos de n.º 1315-79.2015.811.0091 – Código nº 68391, no qual será 

realizada a avaliação do imóvel a ser leiloado.

Desde já, com o decurso de eventual prazo da determinação constante 

naqueles autos, o que ensejará a devolução do mesmo, DETERMINO a 

devolução, também, dos presentes autos.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 68391 Nr: 1315-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina - PR - 7ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Campo Verde LTDA, Osmar Pavesi, 

Maxwell Pavesi, Rosa Gomes Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1315-79.2015.811.0091

Código 68391

Vara Única

 Vistos em Regime de Cooperação.

Em que pese a observação realizada pelo Douto Causídico, às fls. 20, 

verifico a inexistência de qualquer avaliação do bem a ser leiloado e, 

considerando que a missiva foi distribuída há mais de 02 (dois) anos, 

DETERMINO que seja realizada a avaliação do bem objeto do leilão, 

devendo a parte exequente ser intimada para recolher as diligências 

devidas ao Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento da diligência, 

determino a devolução da presente missiva com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 30903 Nr: 693-83.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Kaveski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Posto isso, respeitando entendimentos contrários e constatando a 

presença da materialidade e de indícios de autoria, PRONUNCIO O 

ACUSADO ELEANDRO KAVESKI, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO 

ARTIGO 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL) E III (MEIO CRUEL), DO CÓDIGO 

PENAL. Preclusa a decisão de pronúncia, desde já, nos termos do art. 422 

do CPP, determino a intimação das partes para, em cinco dias, 

apresentarem rol das testemunhas que irão depor em plenário, até máximo 

de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 439-32.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Dias dos Santos, Cleiton Ricardo Blank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Vistos em cooperação,

 Compulsando os autos, verifico que para o encerramento da instrução, 

estava pendente desde 2014 a oitiva da testemunha Rodrigo Biazotto 

Corte, que morava na época em lugar de difícil acesso durante as chuvas 

(fl. 94) e das testemunhas da defesa.

 Quanto às últimas, apesar da intimação, o réu não informou a localização 

das mesmas, razão pela qual declaro a preclusão para oitiva das mesmas.

Objetivando evitar a prescrição da pretensão punitiva estatal, intime-se o 

MPE para manifestação com relação à desistência da derradeira pessoas 

arrolada e não inquirida, até porque estamos novamente na época das 

chuvas.

 Em caso de desistência, desde já, declaro encerrada a instrução e 

determino a intimação dos envolvidos para apresentação das derradeiras 

argumentações no prazo sucessivo de cinco dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62677 Nr: 804-52.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em cooperação,

 Odinei Batista de Jesus foi denunciado como incurso nas sanções do art. 

331 e 329, ambos do CP, por fato ocorrido em janeiro de 2013.

 A Denúncia foi recebida em fevereiro de 2014 e até a presente data a 

instrução não foi encerrada.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

A sanção máxima prevista para os crimes apontados na exordial se 

traduz em dois anos, o que gera a prescrição em quatro anos, tempo já 

decorrido desde o recebimento da exordial.

 Com tais considerações, reconheço a prescrição da pretensão punitiva 

estatal e, nos termos do art. 107, IV e 109, V, ambos do CP, extingo a 

punibilidade do processado.

 Sem custas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36314 Nr: 771-38.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 

3.523-B

 Vistos em cooperação,

Luiz Carlos da Silva foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 

213 “caput”, 214 “caput” e 359, todos do código penal.

Os fatos ocorreram entre os dias 24 e 29 de julho de 2008 e a inicial foi 

recebida no dia 08/08/2008 (fl. 34). Citado (fl. 41-v) e interrogado (fl. 42), o 

acusado apresentou defesa à fl. 49.

Na fase probatória foram ouvidas três pessoas (fls. 119/124) e encerrada 

a instrução criminal, as partes apresentaram as alegações finais (fls. 

125/129 e 145/146)

Ao analisar os autos para sentença, o magistrado contemporâneo 

constatou que a mídia audiovisual do interrogatório do acusado quebrou e 

designou nova audiência para ouvi-lo, determinando sua intimação via 

edital, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido (fl. 148). 

Frustrada a repetição do ato a representante ministerial ratificou as 

derradeiras alegações e o magistrado determinou a intimação da defesa 

para, se quisesse, complementar as alegações finais (fl. 153).
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É o relatório do necessário. Fundamento. Decido.

 Folheando o caderno processual, observo que até a presente data 

ocorreu somente uma causa interruptiva da prescrição (recebimento da 

inicial), bem como não há causas suspensivas da causa extintiva.

Convém assinalar que o fato ocorreu antes da alteração do art. 213 

“caput” e da revogação do art. 214 “caput”, ambos do código penal pela lei 

12.015/2009, que previa pena de reclusão de três a oito anos para o 

primeiro e de dois a sete anos para o segundo.

 Oportuno assinalar que os elementos até então produzidos autorizam a 

conclusão de que em caso de eventual condenação, em nenhum dos dois 

crimes a pena suplantará 04 (quatro) anos, o que gera prescrição em 08 

(oito) anos, tempo já decorrido.

No que tange ao crime previsto no art. 359 do código penal, a sanção 

abstrata prevista varia de três meses a dois anos. Da data da ocorrência 

do fato até os dias de hoje já se passaram mais de 8 (oito) anos, o que já 

é suficiente para o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade pela 

sanção máxima prevista.

Com tais considerações, entendendo que a continuidade do procedimento 

será inútil à efetividade da atividade persecutória, nos termos do art. 107, 

IV e art. 109, IV e V ambos do CP, extingo punibilidade do acusado.

Sem custas. Tendo em vista a atuação do advogado nomeado em razão 

da ausência da defensoria pública na comarca, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de seus honorários, que fixo em 1,5 URH's (Tabela 

OAB/MT).

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 189-96.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdM, PSB, AdLAL, CTL, RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Vistos em cooperação,

Compulsando os autos, verifico que a Denúncia foi recebida à fl. 319 e 

que todos os processados foram citados e apresentaram respostas (fls. 

334/344; 345/347; 356/357; 391/394 e 345/347).

 Atenta as argumentações defensivas consigno que em cognição sumária, 

“data venia”, não será possível a absolvição dos demandados, sendo 

necessário iniciar a fase probatória para coleta de outros subsídios de 

conhecimento.

 Com tais considerações, designo audiência de instrução para o dia 

21/05/2018, às 14h 30min, devendo a secretaria providenciar as 

intimações também das testemunhas arroladas na exordial e peças 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 1411-36.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitomar Tiago Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16101-O, 

Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Vistos em cooperação,

O processo veio concluso por ser da meta 02.

 Intimem-se, mais uma vez, os causídicos para apresentação das 

derradeiras argumentaçoes defensivas em cinco dias.

 Com a peça, venham conclusos para sentença, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 70042 Nr: 545-52.2016.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Curitiba/PR - 16ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasioil - Comércio de Derivados de Petróleo 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Monteiro Faleiros - 

OAB:57.595 PR, William Wilson Pereira Campos - OAB:40.108 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 545-52.2016.811.0091

Código 70042

Vara Única

 Vistos em Regime de Cooperação.

Considerando o comprovante de depósito do valor referente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, DETERMINO o cumprimento integral do objeto da 

missiva.

Após, devolva-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67164 Nr: 496-45.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição,

 Intime-se a advogada nomeada para apresentação das derradeiras 

argumentações em cinco dias.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 806-56.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arno Ostwald - OAB:4686

 Vistos em cooperação,

 José Nines Gomes foi denunciado como incurso nas sanções do art. 14 

da Lei 10.826/03, por fato ocorrido em julho de 2012.

 A Denúncia foi recebida em setembro de 2012 (fl. 43).

 O procedimento aguarda a instrução.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que os elementos apresentados apontam 

que mesmo em caso de condenação, a reprimenda não ultrapassará dois 

anos de reclusão, o que autoriza a conclusão de que a prescrição ocorre 

em quatro anos, tempo já decorrido desde o recebimento da exordial.

 Posto isso, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, ambos do CP, 

extingo a punibilidade do acusado com relação aos fatos narrados neste 

feito.

 Sem custas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 411-69.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joaquina Cortes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37302 – Autos n. 411-69.2009.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se exequente para, no prazo de 15 dias, efetuar o depósito da 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça, bem como se manifestar do AR 

encartado à fl. 33v, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62083 Nr: 238-06.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Escobar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62083 – Autos n. 238-06.2013.811.0091

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido.

Cite-se no endereço indicado na petição de fl. 53.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 1533-73.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71497 – Autos n. 1533-73.2016.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada por 

WAGNER OLIVEIRA NAVARRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO

Em síntese, alega o exequente que atuou como defensor dativo por 

nomeação deste Juízo no processo de código 37311, conforme certidão à 

fl. 07, pleiteando, ao final, pelo pagamento dos honorários arbitrados.

 Instado a manifestar nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

o executado não opôs ao valor executado, conforme petição à fl. 13.

Expeça-se Requisição de Pequeno Valor-RPV na forma prevista no artigo 

535, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para informar o número da conta bancária, para a 

realização do pagamento.

Com a vinda do comprovante de pagamento, intime-se a exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40646 Nr: 385-03.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Aparecida Ferreira da Silva - ME, 

Raquel Aparecida Ferreira da Silva, Paulo Sergio Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40646 – Autos n. 385-03.2011.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista a informação nos autos sobre o pagamento da execução, 

julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66289 Nr: 1976-92.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Rodrigues Cosme Ribeiro, Vilson Luiz 

de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66289 – Autos n. 1976-92.2014.811.0091

Vistos em correição.

A citação por edital só poderá ser feita se atendidos os requisitos 

previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso porque, 

analisando os autos, verifico que sequer foram empreendidas diligências 

no sentido de tentar localizar o endereço da requerida Lourdes Rodrigues 

Comes Ribeiro pela parte autora.

Dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital e determino que a 

parte autora diligencie no sentido de localizar o endereço da requerida 

Lourdes Rodrigues Comes Ribeiro, esgotando-se todas as diligências 

necessárias, devendo informar eventuais endereços encontrados no 

prazo de 15 dias.

Por outro lado, defiro a expedição de carta precatória a fim de citar o 

executado Vilson Luiz de Oliveira Junior.

Expeça-se o necessário.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39628 Nr: 1360-59.2010.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 
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desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 6742-91.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBdS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca Dois 

Córregos/SP, a fim de facilitar o acompanhamento do caso, fazendo 

constar nossas homenagens.Por oportuno, considerando que a 

requerente foi assistida por defensora dativa, CONDENO o Estado do Mato 

Grosso/MT ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à 

advogada JULLY FRANCIELE RUELIS, inscrita na OAB/MT sob o nº 18.164, 

em razão de sua nomeação e manifestação (fls. 58/60), por ser ela pobre 

na forma da lei, e FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos à 

profissional em 2 URH - R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três 

reais e um centavo), nos termos da Tabela de honorários da 

OAB/MT.Expeça-se competente certidão.Façam-se as intimações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Após, baixas e comunicações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 14 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73235 Nr: 787-74.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS, VdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 73235 – Autos n. 787-74.2017.811.0091

Vistos em correição.

Antes de proceder aos atos constritivos do bem, intime-se o autor para, 

no prazo de 15 dias, depositar a diligência complementar, conforme 

certidão de fls. 57/58.

Ainda, certifique-se o decurso de prazo apresentação da contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 307-19.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Aparecido Otenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Antunes de Araújo - 

OAB:16332, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - OAB:8828/MT, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Sendo assim, antes de homologar o acordo entabulado, providenciem as 

partes, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de autorizativo legal em 

que possibilite à fazenda pública do município de Nova Bandeirantes/MT 

transação em juízo especificamente ao caso em apreço na forma prevista 

cons t i tuc iona lmente . In t imem-se.Cumpra -se ,  exped indo-se  o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 1780-54.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Código 71855 – Autos n. 1780-54.2016.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o autor para se manifestar quanto a petição e documentos de fls. 

43/90, no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38184 Nr: 1300-23.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38184 - Autos n. 1300-23.2009.811.0091

Vistos em correição.

Considerando a desnecessidade de intimação da sentença ao réu revel 

não representado nos autos por advogado, bastando, para tanto, sua 

intimação via Diário Oficial, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

de fls. 37/39.

Após, intime-se o exequente para atualizar o valor do débito.

Em seguida, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 1301-08.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 38185 - Autos n. 1301-08.2009.811.0091

Vistos em correição.

Considerando a desnecessidade de intimação da sentença ao réu revel 

não representado nos autos por advogado, bastando, para tanto, sua 

intimação via Diário Oficial, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

de fls. 37/38.

Após, intime-se o exequente para atualizar o valor do débito.

Em seguida, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62517 Nr: 660-78.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Araújo Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62517 – Autos n. 660-78.2013.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para apresentar 

comprovante do indeferimento administrativo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 901-86.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saulo de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR 8.123

 Código 61068 – Autos n. 901-86.2012.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 236, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67356 Nr: 650-63.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67356 – Autos n. 650-63.2015.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 236, da CNGC Judicial- Provimento 41.16 (4ª edição).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39062 Nr: 789-88.2010.811.0091

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT, Wilmar David Lucas - OAB:OAB/MT 4.136-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa 

caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62010 Nr: 165-34.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GR, VEAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:OAB/MT Nº 13968, Suelen Daiana de Araújo Canova - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 
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de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38199 Nr: 1313-22.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37836 Nr: 950-35.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38188 Nr: 1298-53.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 1244-09.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1244-09.2017.811.0091

Código: 74103

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual a parte autora acostou pedido de 

desistência.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 
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autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 73349 Nr: 860-46.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:OAB/MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 988-13.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 1134-88.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 1429-86.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Z Targa Supermercado, Arlindo Zane Targa, Arlindo 

Zane Targa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A, M Diesel Caminhões e 

Ônibus Ltda, Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:MT 11.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, Leonardo Sulzer Parada - OAB:11846-B, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138.688, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT-12.454

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa 

caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35623 Nr: 75-02.2008.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdRP, MPMP, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:OAB/MT 6.315-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39217 Nr: 948-31.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lucio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Gideão Oliveira do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 34860 Nr: 912-91.2007.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Machado de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 
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por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 730-37.2009.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Júnior - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38219 Nr: 1332-28.2009.811.0091

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 415-09.2009.811.0091

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.
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Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39721 Nr: 1453-22.2010.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 1598-39.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATdS, DVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61165 Nr: 998-86.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBOS, POS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega
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 Cod. Proc.: 60457 Nr: 290-36.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCER, BCER, JDCdS, JdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61166 Nr: 999-71.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBOS, POS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 66281 Nr: 1967-33.2014.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31618 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39033 Nr: 760-38.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.
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É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37643 Nr: 753-80.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Tiemi Iwashita 

Salgueiro - OAB:OAB/SP 278.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 1413-35.2013.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 91-82.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.
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Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38232 Nr: 1344-42.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Diell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36428 Nr: 882-22.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS-12330-A, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63268 Nr: 1278-23.2013.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.
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 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38371 Nr: 94-37.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38370 Nr: 93-52.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38239 Nr: 1353-04.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PanamericanoS/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39064 Nr: 791-58.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:OAB/PR- 25.698, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A
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 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38024 Nr: 1138-28.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39194 Nr: 925-85.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36430 Nr: 884-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Adriano Kintof

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Dreyer - OAB:OAB/MT 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 
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do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38506 Nr: 229-49.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ferreira de Ar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 34197 Nr: 251-15.2007.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Corbelino - 

OAB:OAB/MT 9898, Sandro Luiz Clemente - OAB:MT/7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 234-71.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Silmara Ruiz Matsura (Centro Empresarial 

Paiaguás) - OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 
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honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37692 Nr: 808-31.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Fernandes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 1993-70.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40161 Nr: 1893-18.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37755 Nr: 871-56.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 487 de 585



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37754 Nr: 870-71.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herta de Oliveira Monteiro - 

OAB:73787/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37756 Nr: 872-41.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 1245-72.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.
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Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 33819 Nr: 1184-22.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Monteiro Munhoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36756 Nr: 1210-49.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63033 Nr: 1087-75.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Lourenço Barbado Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco C N H Capital S/A, Implementos 

Agricolas Jan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42.855, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469-A

 S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 
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entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39933 Nr: 1665-43.2010.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Garcia de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilucia dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - OAB:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61781 Nr: 1266-43.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcionei Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/A-MT, Luzia Angélica A. Gonçalves - OAB:OAB/MT-9.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36203 Nr: 656-17.2008.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wanderlei Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, e a 

desnecessidade de manifestação da parte requerida ante a não citação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa caso a parte autora 

seja beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65728 Nr: 1528-22.2014.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins, Luci Leal Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold, JOÃO BATISTA DE CARVALHO, ARMINO 

VIRTUAN, NELSON MAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.
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Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39710 Nr: 1442-90.2010.811.0091

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Mendes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32914 Nr: 286-09.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGA, EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 1091-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZWC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 
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conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32575 Nr: 1154-21.2005.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cordeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Nova Monte Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 633-66.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurcelino Lau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Correia de Santana, Apolonia de 

Souza Sepp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 

3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 942-53.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina Fernandes Cardoso, Fabio Ramos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Laercio Riedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 
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da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41349 Nr: 1088-31.2011.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Vieira Prates, Patricia Abe Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Maria Alves Gonzaga, José Gonzaga 

dos Santos, Pedro Alexandre de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT, Valentin Peron - OAB:OAB-MT 7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Digelson Guedes de Lima - 

OAB:GO 15747

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65097 Nr: 1021-61.2014.811.0091

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Marcilio Erharter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35572 Nr: 26-58.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Bras Nunes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13.598, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36183 Nr: 635-41.2008.811.0091

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Auto Posto Estradeiro, Romildo Perotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Devidamente intimada a se manifestar ou providenciar as diligências que 

são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a não citação da parte requerida.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36220 Nr: 674-38.2008.811.0091

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 1198-35.2008.811.0091

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 1527-37.2014.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olir Jose Cervelin, Mari Terezinha Zenatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.
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Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 33903 Nr: 1270-90.2006.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36706 Nr: 1160-23.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:OAB/MT 10.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte interessada 

deixou de dar efetivo impulsionamento, limitando-se a acostar novo pedido 

genérico que protela ainda mais o êxito e o andamento do feito, fazendo 

com que os autos tramite há anos sem resultado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido retro 

e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, cuja cobrança fica suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários ante a ausência de citação.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 1616-26.2015.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Garcia de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Machado Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 Código 68843 – Autos n. 1616-26.2015.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como que o advogado nomeado até o momento não 

apresentou contestação, desconstituo o defensor dativo Dr. Nicolas 

Massharu Ishitani, OAB/MT 15.285 e nomeio o Dr. Adriano Augusto da 

Silva, inscrito na OAB/MT sob o nº 15.993, para patrocinar os interesses 

do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação no prazo legal.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39648 Nr: 1380-50.2010.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacabana Agropecuária LTDA, Maria Cristina Macedo 

Oger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Crestani Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/MT

 Código 39648 – Autos n. 1380-50.2010.811.0091

Vistos em correição.

Inicialmente, converta-se para classe processual de cumprimento de 

sentença.

Após, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias apresentar 

demonstrativo de cálculo atualizado do crédito exequendo.

Com a juntada do demonstrativo do débito discriminado, intime-se o 

devedor por meio de seu Patrono, via DJe; por carta com aviso de 

recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do § 

1º do art. 246, do CPC; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se 

voltem conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60119 Nr: 1384-53.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elios José Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60119 – Autos n. 1384-53.2011.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 236, da CNGC Judicial- Provimento 41.16 (4ª edição).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63007 Nr: 1059-10.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusete Brito de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63007 – Autos n. 1059-10.2013.811.0091

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

ao aproveitamento das provas já produzidas nos autos.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67041 Nr: 446-19.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido: a) o não cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos ou prazos; b) a demonstração da 

ilegalidade ou desrespeito ao princípio do contraditório e a ampla 

defesa.Defiro a produção de prova pericial formulado pela parte 

requerida.Desta forma, nomeio como perito judicial, independentemente de 

compromisso, Diego de Oliveira Martins, podendo ser encontrado na rua 

Arlindo Nossol, 55-A, Sala 01, Centro, Nova Monte Verde/MT, para 

realização da perícia, devendo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia 

necessária.Intimem-se as partes e consigne-se no mandado e no DJE que 

deverão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafos 1º, I e II) no prazo de 15 dias, salvo se aqueles já foram 

apresentados oportunamente.Posteriormente, INTIME-SE o perito para, 

tomando ciência dos quesitos, apresentar proposta de honorários 

periciais, no prazo de 05 dias, bem como apresente currículo com 

comprovação de especialização; contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais, 

conforme art. 465, §2º do CPC.Com a apresentação da proposta, deverá a 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias (465, §3º, CPC), depositar o 

valor dos honorários periciais.Não havendo apresentação de quesitos ou 

não havendo depósito do valor do honorários periciais será entendido 

como desistência na produção da prova, aplicando-se a mesma 

inteligência do disposto no artigo 455, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil.Com o depósito do valor dos honorários periciais, intime-se 

o experto para que informe a data de realização da perícia, 

observando-se os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do Código de 

Processo Civil.O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia com 

antecedência mínima de trinta (30) dias, comunicando a Secretaria de 

Vara, para que providencie as devidas intimações (art. 474, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41286 Nr: 1025-06.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41286 – Autos n. 1025-06.2011.811.0091

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

No caso dos autos, apesar de prolatada a sentença em desfavor do 

requerente não houve a revogação da tutela concedida anteriormente.

 Não se desconhece o autorizativo legal consubstanciado no art. 494, I, do 

Código de Processo Civil que estabelece que são passiveis de correção, 

mesmo após a sentença as inexatidões materiais e os erros de cálculo.

Considerando que a inexatidão material diz respeito a erro em redação e 
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não no julgamento na sentença exprimido e, tendo em vista que não 

deverá haver desacertos sentenciais ensejadores de dúvidas e injustiças 

passo a saná-la para REVOGAR a tutela antecipada anteriormente 

concedida às fls. 86/94, que determinou a implantação do benefício.

Dê-se vista dos autos ao requerido mediante remessa dos autos.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 766-11.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Carlos de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Ante o exposto, nos termos do Artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por AILTON 

CARLOS DE MORAIS em face CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT, ambos qualificados nos autos, extinguindo-se o feito com 

resolução de mérito.Por conseguinte, CONDENO o autor ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da requerida, o qual fixo em 10% sobre o valor da 

causa, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69548 Nr: 286-57.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Patrícia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69548 – Autos n. 286-57.2016.811.0091

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de busca do endereço da requerida, uma vez que 

compete ao requerente promover todas as diligências no sentido de 

localizá-la não se justificando que transfira integralmente esse ônus ao 

Judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar o endereço da requerida, e 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63218 Nr: 1238-41.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Paraiso Ltda-ME, Lourdes Maria da 

Silva Mares, Eva Pereira da Silva Mares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63218 – Autos n. 1238-41.2013.811.0091

Vistos em correição.

Objetivando a satisfação do direito do credor, intime-se o exequente para 

que apresente cálculos atualizados.

Após, retornem os autos para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 597-82.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Amazonia Verde Ltda - ME, Ludan 

Silveira, Arion Silveira, Cibelli Mariane Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Deste modo, uma vez que a execução deveria ter sido suspensa e 

nenhum ato constritivo deveria ter sido praticado após a suspensão do 

crédito em razão do parcelamento, defiro o pedido de fls. 28/29 para 

efetuar o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.Intime-se a 

fazenda pública para que se manifeste sobre o parcelamento e eventual 

suspensão do processo no prazo de 15 dias.Intimem-se os 

executados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 1294-84.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 66246 Nr: 39-57.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMARTINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

PROCEDA A DEFESA DO RÉU.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76847 Nr: 171-54.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debz Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Meda - 

OAB:6.320 PR

 Vistos.

RECEBO a presente Carta Precatória uma vez que preenche os requisitos 

dos artigos 250 e 260 do CPC, e DETERMINO seu cumprimento nos termos 

da decisão deprecada.

I. NOMEIO como perito judicial o Sr. Gilmar Matheus Rodigheri Favretto, 

engenheiro agrimensor, podendo ser encontrado à Rua Coronel Neto, 595, 

Condomínio May Flower, casa 03, Centro Sul, Cuiabá-MT, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

I. INTIMEM-SE as partes para indicar assistente e formular quesitos em 15 

dias, conforme (CPC, art. 465, § 1º).

II. Apresentados os quesitos, INTIME-SE o Perito Judicial para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, intimando-se a parte 

exequente, para efetuar o depósito de 50%, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir. O remanescente será pago após a 

entrega dos trabalhos.

III. A seguir intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Deve o perito observar as 

disposições do artigo 466, §2º e art. 469, ambos do NCPC.

Cumprida a finalidade da missiva, DEVOLVA-SE ao Juízo de Origem com 

as nossas homenagens.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70536 Nr: 460-60.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araujo, Claudio Roberto Rinoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - Cemat, 

Itaú XL Seguros Corporativos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Caldas Pires Souza - 

OAB:PR/28.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:MT 3.889, Juliane Barboza dos Santos - 

OAB:223.771/SP

 Pelos fundamentos expostos, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial e CONDENO a ré, Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, 

a pagar R$100.000,00 (cem mil reais) à autora, Maria Pereira de Araújo, a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e com 

juros de mora a partir do evento danoso , via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Julgo IMPROCEDENTE a denunciação da lide 

feita pela ré Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT em face de 

ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A.CONDENO a ré Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios da lide primária, os quais fixo em 

15% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a 

litisdenunciante Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT a pagar 

honorários advocatícios da lide secundária, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo CivilNa hipótese de interposição de 

recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser 

exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, 

intime-se a parte contrária para oferecer resposta no prazo legal. 

Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária 

para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior 

Instância, para apreciação do recurso de apelação.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75191 Nr: 187-42.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96.726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101.093, 

Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

veiculado por JACIRA PEREIRA DOS SANTOS, com fulcro nos art. 39, I c.c 

55 § 3.º e art. 142, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ e Súmula 27 

do TRF1. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.II. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a cobrança, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.III. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.IV. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito com baixas 

e anotações de praxe.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010362-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PABLINA TEIXEIRA DOS REIS LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010362-56.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: PABLINA TEIXEIRA DOS REIS 

LEITE EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. INTIME-SE a 

parte ré para que complemente o valor do pagamento, conforme id. 

7958938 , ou apresente impugnação, sob pena de execução forçada e 

incidência das sanções legais. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do advogado da parte autora para levantamento dos valores 

incontroversos já depositados, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 16 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010079-33.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE APARECIDA HALIBOZEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010079-33.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ADELAINE 

APARECIDA HALIBOZEK REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. A executada efetuou o pagamento complementar, conforme Id. 

7770267. INTIME-SE a exequente para que requeira o que de direito em 

termos de prosseguimento da execução. Havendo concordância com os 

valores pela parte exequente, EXPEÇA-SE alvará em favor do advogado 

para levantamento dos valores, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010080-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010080-18.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: LEANDRO SOARES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. A 

executada efetuou o pagamento complementar, conforme Id. 7770297. 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira o que de direito em termos 

de prosseguimento da execução. Havendo concordância com os valores 

pelo exequente, EXPEÇA-SE alvará em favor do advogado para 

levantamento dos valores, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-47.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BARBOSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010005-47.2014.8.11.0106 REQUERENTE: WILMAR BARBOSA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

REVOGO a decisão contida no Id. 7764852, uma vez que tratar-se de 

ação ajuizada por meu gestor, pessoa que exerce cargo de confiança por 

mim depositada, com fundamento no art. 145, inciso I, do CPC, 

DECLARO-ME suspeito para apreciar o presente processo. ENCAMINHE o 

processo ao substituto legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Novo 

São Joaquim/MT, 20 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-32.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010146-32.2015.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILA MARQUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

INTIME-SE a parte Credora para que manifeste acerca do contido no Id. 

7768262 e 7768270 no prazo de cinco dias. Havendo concordância com 

os valores depositados, EXPEÇA-SE o competente alvará na forma 

requerida, em conta informada pelo advogado da exequente. Após, façam 

o autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 

21 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010319-22.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDSON PEREIRA DE 

AVILA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. Em 

sua inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças 

indevidas pela requerida, o que resultou na negativação de seu nome junto 

ao cadastro de maus pagadores, sem a devida comunicação, num débito 

no valor de R$ 44,90, referente ao contrato nº GSM011119b676586. 

Alega, ainda, inexistência de relação jurídica com a requerida. Sustenta 

que a negativação lhe impossibilitou realizar compras no comercio local, 

bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando 

a negativação da autora pela requerida. Em contestação a requerida alega 

exercício regular do direito a inscrição do débito no cadastro de 

inadimplentes, inexistindo dano moral. A negativação dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. A reclamada não trouxe aos autos prova suficiente para excluir 

sua responsabilidade. Já que alega ter ocorrido a contratação dos 

serviços, deveria comprovar o alegado por meio de contrato escrito ou 

gravação de ligação de contratação, o que não ocorreu. Assim, o 

apontamento dos dados da parte requerente nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida 

requerida como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, 

causando-lhe lesão à sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, 

que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. Isto posto, OPINO 

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistentes a relação jurídica objeto da presente demanda, bem como as 

dela oriundas, e CONDENAR a reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento dos débitos, bem como das negativações a 

eles correspondentes. Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito para efetivo cumprimento desta sentença. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38759 Nr: 600-35.2009.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Afonso de Brito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MS 

nº11.340-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Finasa-s/a 

em desfavor de Manoel Afonso de Brito Ferreira.

 À fl. 102, foi determinado que o patrono da parte autora se manifestasse 

nos autos para comprovar o depósito da diligência ou requerer o que 

entender por direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Após, à fl. 104, foi certificado o transcurso de prazo sem manifestação do 

patrono da parte autora.

 À fl. 105 e AR em fl. 107-v a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e até a presente data, não se manifestou nestes autos.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

Decido.

Diante do abandono da causa pela parte autora, o feito deve ser extinto de 

ofício sem resolução do mérito.

Diante do exposto, e, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Custas à parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 354-34.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joscimar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 524-21.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Damasceno de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Cruz (Salão Fenix), IVONE 

CARDOSO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 06 de junho de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Diante do pedido da 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o ônus da prova, 

considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67327 Nr: 451-49.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Regina Silverio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Massuia - ME, Carlos Eduardo 

Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 06 de junho de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Diante do pedido da 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o ônus da prova, 

considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67103 Nr: 348-42.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaciela Garcia Guia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora juntou comprovante de 

endereço inelegível, documentos estes necessários.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte reclamante para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em 

seu nome, referente no máximo aos últimos 03 (três) meses, sob pena de 

indeferimento da petição inicial sem o julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 13 de março de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 479-17.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por IANCA 

BEATRIS PAES ARAGÃO FERREIRA, em face de IVAN DA SILVA 

FERREIRA requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento 

do débito em atraso, totalizando o valor de R$ 4.093,17.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59177 Nr: 2566-14.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Silveira de Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE BLOQUEIO DE 

CONTA SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, 

interposta por CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, devidamente qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 04, determinou a parte autora que 

emendasse a inicial para juntar aos autos documentos necessários para a 

comprovação do bloqueio da sua conta salário.

Regularmente intimado, não efetuou o cumprimento da determinação, 

conforme certidões de ref. 7/8.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 04.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito em 

tramitação a 01 (um) ano.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59024 Nr: 2488-20.2016.811.0022
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, GMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a Ação de Alimentos ingressada por GLAUCO MARIANO 

OLIVEIRA, menor impúbere, representado por sua genitora LEIDIANE 

MARIANO DA SILVA em desfavor de GUALTON DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 48 fora entabulado acordo pelas 

partes, acerca do pagamento dos alimentos, bem como divisão, em igual 

parte, de outras despesas, requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 53), o representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 48 dos autos do 

processo.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59395 Nr: 60-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a Ação de Alimentos gravídicos ingressada por JOSIELI BRAGA 

NEVES em desfavor de CLAUDIO SANTANA PARLANDIN MARQUES, 

devidamente qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 43 fora entabulado acordo pelas 

partes, acerca do pagamento dos alimentos gravídicos, requerendo a 

homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 48), o representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 43 dos autos do 

processo.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67477 Nr: 505-15.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Center Com. Varejista de Mat. para 

Constr. LTDA ME, José Antonio Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA COELHO BARBOSA 

TENUTA DE CARVALHO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de ref. 2, intime-se a parte autora 

para que junte aos autos os comprovantes de pagamento das custas da 

missiva, sob pena de devolução, sem cumprimento das determinações.

 Após, com o pagamento das custas processuais, recebo a presente 

precatória uma vez que em acordo com os requisitos legais do artigo 260 

do CPC.

Devendo proceder-se com a penhora, avaliação e intimação necessária, 

podendo a segunda via ou sua cópia da precatória servir de mandado e 

contrafé.

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos os dados 

pertinentes para os fins cabíveis, solicitando, se necessário, os 

documentos faltantes; tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 540-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIDETE BRANDÃO DOS SANTOS, LMBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCHIOR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do 

menor a partir da citação, uma vez que a requerente não comprovou 

documentalmente qual valor o requerido aufere de renda 

atualmente.Ademais, a quantia ora arbitrada é suficiente para arcar com 

os gastos que o autor possui, bem como se faz necessário salientar que a 

representante do autor também possui a obrigação de arcar com as 

despesas do menor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 
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ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67619 Nr: 554-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVRC, Ivonete Feltrin Gasperin Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalton Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar e, ante os termos da inicial e, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a fixação 

dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a serem pagos em favor do menor a partir da citação.Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 

09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida para comparecer a audiência de conciliação, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo 

códex.MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 298-16.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACRdS, AdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora.Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 

10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66882 Nr: 238-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, como tal, 

concedo a guarda provisória da menor MARIA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA, 

ao requerente SAMUEL ALVES DA SILVA mediante termo, nos moldes do 

artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se 

o competente Termo de Guarda Provisória.Intimem-se o Assistente Social 

e o Psicólogo credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial das infantes, colhendo, 13 de 

março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 536-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Cândida do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código 

de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, 

para atribuir o valor correto à causa, bem como efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.Pedra 

Preta-MT, 14 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67456 Nr: 502-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, EDdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta EDIVAN DAVI DA 

SILVA SANTOS , neste ato representado por sua genitora JOCELAIS 

MARIA DA SILVA, em desfavor de EDVAN DA COSTA SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos. .

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo assim, recebo a 

presente inicial.

 Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo o pagamento, justificativa ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intime-se o Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66800 Nr: 196-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com fulcro no artigo 6º da Lei nº 11.804/08, INDEFIRO o 

pedido de liminar, por não restar comprovado nos autos os indícios 

suficiente de paternidade.CVersando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de maio de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 197-76.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB, FJL, LAdS, ONM, ONMM, MBM, MPLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465, 

Fernando Ferreira Silva Becker - OAB:MT/17.905, João Faustino 

Neto - OAB:MT/10.364-A, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104

 Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 30 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na decisão proferida em ref. 04, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.Abre-se vista dos autos para se manifestar com relação aos 

pedidos de reconsideração acostados aos autos.No mais, cumpra-se as 

determinações pendente da decisão retro.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 14 de março de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67091 Nr: 343-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinelson Patrick Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor de 

EDINELSON PATRICK FERREIRA, devidamente qualificado nos autos.O 

requerente alega, em síntese, que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento no valor de R$13.741,79 para a compra de um veículo 

alienado fiduciariamente, Gol placa NUG-4685.Informa, ainda, que o 

requerido não cumpriu com suas obrigações inadimplindo com o 

pagamento das parcelas n.º 14, 15 de 40 parcelas, razão pela qual requer 

a busca e apreensão do veículo acima mencionado.A inicial veio instruída 

com documentos.V ieram-me os  au tos  conc lusos .É O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar com base no Decreto-Lei 

911/69.Analisando a exordial, é possível aferir que o autor requer a busca 

e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, seja o 

demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor 

integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.Observo que o requerente enviou 

notificação extrajudicial ao requerido e efetuou o protesto, constituindo em 

mora o devedor.Provada a mora e estando presentes os requisitos 

cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, 

liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

devendo o requerido entregar os documentos do veículo, razão pela qual 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 320-74.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S/A, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:17362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome da requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67251 Nr: 416-89.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA BRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da petição e documentos de fls.01-25, e, com fulcro no artigo 321 

do Código de Processo Civil, concedo a requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que informe e comprove a este Juízo o seu ENDEREÇO 

ATUALIZADO, (comprovante de endereço em nome da autora).

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 2180-52.2014.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSV, LGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46679 Nr: 1713-73.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Lima da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do 

réu, para tanto apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63581 Nr: 2023-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMOS, KTSMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

da parte autora, manifestando nos autos requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62773 Nr: 1703-24.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdOS, NOC, ATdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Lucimar Dias da Silva - OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa 

da autora, para tanto apresente impugnação a contestação no prazo legal, 

e, em igual prazo manifestar acerca da certidão ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66921 Nr: 257-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66753 Nr: 182-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Pavam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Antonio Orsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para que regularize o 

feito, atualizando o valor do imóvel até data de hoje, por meio de laudo de 

avaliação de corretor de imóveis, devidamente inscrito em seu respectivo 

conselho, atribuindo tal valor atualizado como valor da causa, recolhendo 

às custas e taxas processuais referente a este valor atualizado, bem 

como qualifique os confinantes, sob pena de indeferimento da inicial e 
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extinção do feito sem resolução de mérito.Após, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44043 Nr: 151-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mileni Rinária Marcelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILENI RINÁRIA MARCELINO DA SILVA, 

Cpf: . . -, Filiação: João Batista Marcelino da Silva e Rosângela Marcelina 

da Silva, data de nascimento: 15/02/1981, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-MG, solteiro(a), desempregada. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR a denunciada Mileni 

Rinária Marcelino da Silva, devidamente qualificada nos autos, pelo 

primeiro fato como incursa nas sanções previstas pelo artigo 155, caput, 

do Código Penal, e em razão ao segundo fato como incursa nas penas do 

artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.Passo a dosar a pena da ré 

quanto ao primeiro fato.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de furto nos 

termo do artigo 155, caput, do Código Penal, possui pena de reclusão de 

01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifico que 

a ré é possuidora de maus antecedentes, visto que foi condenada nos 

autos n.º 1272-68.2011.811.0064, que tramitou na Comarca de 

Rondonópolis, tendo seu trânsito em julgado no dia 24/06/2016, nos autos 

n.º 1457-72.2012.811.0064, que tramitou na Comarca de Rondonópolis, 

tendo seu trânsito em julgado no dia 14/05/2015, nos autos n.º 

390-14.2006.811.0022, que tramitou nesta Comarca, tendo seu trânsito em 

julgado no dia 29/05/2007 e nos autos n.º 227-05.2004.811.0022, que 

tramitou nesta Comarca, tendo seu trânsito em julgado no dia 

24/01/2005.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser a ré uma pessoa que provoque instabilidade 

social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade da agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade da 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que a acusada 

não se mostrou movida por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias 

são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a 

facilitação da prática do delito. Quanto às consequências são sempre 

nocivas, diante da própria tipificação penal.E, acerca do comportamento 

da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha 

contribuído à prática do delito.Estabelece-se então, como medida razoável 

e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

atenuantes e agravantes.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não vislumbro a presença de causas de diminuição e aumento de 

pena. Desta forma, temos que resta a ré a pena definitiva de 01 (um) ano, 

04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.DA 

MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial, 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.Lanço para 

justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada 

para o cálculo da pena privativa de liberdade.Passo a dosar a pena da ré 

quanto ao segundo fato.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de furto 

qualificado nos termo do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, possui 

pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos 

antecedentes, verifico que a ré é possuidora de maus antecedentes, visto 

que foi condenada nos autos n.º 1272-68.2011.811.0064, que tramitou na 

Comarca de Rondonópolis, tendo seu trânsito em julgado no dia 

24/06/2016, nos autos n.º 1457-72.2012.811.0064, que tramitou na 

Comarca de Rondonópolis, tendo seu trânsito em julgado no dia 

14/05/2015, nos autos n.º 390-14.2006.811.0022, que tramitou nesta 

Comarca, tendo seu trânsito em julgado no dia 29/05/2007 e nos autos n.º 

227-05.2004.811.0022, que tramitou nesta Comarca, tendo seu trânsito em 

julgado no dia 24/01/2005.Quanto à conduta social não verifico a presença 

de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que 

provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. 

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou 

qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do 

delito.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a 

presença de circunstâncias atenuantes e agravantes.c) - Causas de 

aumento ou diminuição de pena.Não vislumbro a presença de causas de 

diminuição e aumento de pena. Desta forma, temos que resta a ré a pena 

definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.DA 

MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 20 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial, 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.Lanço para 

justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada 

para o cálculo da pena privativa de liberdade.DO CONCURSO 

MATERIALTendo em vista a aplicação do concurso de crimes na forma 

material, disposta no artigo 69 do Código Penal, e considerando ambas as 

penas serem de reclusão, aplico-as cumulativamente, restando a ré a 

pena final de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

reclusão e, 30 dias-multa.DA DETRAÇÃO PENALO artigo 387 do Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte:“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença 

condenatória:(....);§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade.”Verifica-se que a ré ficou presa por 156 dias, equivalente há 

05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, devendo este tempo de prisão ser 

computado na pena definitiva da ré.Considerando que a pena da ré, 

aplicando-se a detração penal passa a ser 03 (três) anos, 08 (oito) meses 

e 09 (nove) dias, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo a ré o 

regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da pena.A ré não 

faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, 

inciso III, do Código Penal, sendo a acusada possuidora de maus 

antecedente criminais, consoante acima exposto, bem como não faz jus à 

suspensão condicional da pena.Tendo em vista o quantum de pena fixado, 

bem como o regime inicial para cumprimento de pena ser o semiaberto, 

concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Retifique-se o nome da ré na capa dos autos, eis que seu nome 

correto é Mileni Rinária Marcelino da Silva.Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

sentença, tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome da ré no 

rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva da condenada. 

Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia 

de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Edno Damascena de Farias, OAB/MT n.º 11134, no presente feito, arbitro 

os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, conforme Tabela XIX da 

Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso.Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 14 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67103 Nr: 348-42.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaciela Garcia Guia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Concedo ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este 

Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de 

má-fé (art. 80, CPC).Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de julho de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 2001-16.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Maria Duarte Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora para apresentar a este 

juízo, a Impugnação à Contestação de Ref 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40070 Nr: 1550-98.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Toro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono o autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9969 Nr: 973-33.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angilberto Francisco Vieira de Oliveira, Milton 

Soares de Macedo, Rosimar Luzia da Silva Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hadan Felipe Porfirio - 

OAB:13715, João Batista Borges Junior - OAB:7637

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos sobre a correspondência devolvida pelo correio 

em relação ao executado: angilberto F. V. de Oliveira, sob alegação 

"mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40956 Nr: 705-32.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16149 Nr: 825-80.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Ramos Ferreira Borges de Lima, Denner 

Ferreira Borges de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismael Muhamad Abdel Jalil - 

OAB:5794, Ismael Muhamad Abdel Jalil - OAB:5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos exequentes para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste acerca da petição de Exceção de Pré- 

Executividade de fls. 327/333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6602 Nr: 325-87.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jeronimo Modesto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos sobre dos cálculos de fl. 234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 748-32.2013.811.0022
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 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Costa Barbara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5561 Nr: 95-45.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 151/152, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Tales Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Tendo em vista a insistência da oitiva da testemunha da 

acusação Grauciano Bispo Gomes, designo a audiência para a oitiva da 

testemunha desta, bem como a oitiva das testemunhas de defesa 

arroladas pela defesa do réu Odair do Lago Silva para o dia 04/04/2018, 

às 13h30minutos. Saem os presentes. Expeça-se o necessário. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 1536-41.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva Soares, SPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Diante do acordo firmado entre as partes, expeça-se o alvará de soltura 

do executado, advertindo que o não cumprimento do acordo importará a 

decretação de sua prisão civil novamente.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1853-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, RVAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do requerido, para tanto apresentar impugnação a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57181 Nr: 1610-95.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saulo Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivalde Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 18.824/B, para 

promover a defesa da autora, para tanto manifestar nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50431 Nr: 778-96.2015.811.0022

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Arceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 320-74.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S/A, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:17362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da tutela de urgência 

pleiteada pela autora, para determinar que as partes requeridas proceda a 

imediata retirada do nome da requerente dos cadastros restritivos dos 

órgãos de proteção ao crédito, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a cada 

parte demandada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 18 

de julho de 2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu procurador (art. 334, §3º, CPC) da audiência de 

conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 16 de março de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67091 Nr: 343-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinelson Patrick Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 562-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalo Gonçalves, Lucilene Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que as partes não juntaram nenhum tipo de 

comprovante de endereço, documentos estes necessários.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se as partes para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido 

inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em seus 

nomes, referente no máximo aos últimos 03 (três) meses, sob pena de 

indeferimento da petição inicial sem o julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 13 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43466 Nr: 1655-07.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nunes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 96, atestando que o 

réu mudou de endereço sem qualquer comunicação a este Juízo, decreto 

a revelia deste, conforme o disposto no artigo 367, do CPP. Defiro o pedido 

do Ministério Público. Expeça-se carta precatória para a oitiva da 

testemunha José Dias de Mendonça. Após a juntada desta, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 1695-81.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWdOS, RBGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc. Defiro conforme requerido do Ministério Público, concedendo 

prazo de 10 (dez) dias para apresentar os endereços das vítimas acima 

mencionadas. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 129-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Lima Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra a acusada pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 1067-63.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellingthon Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 
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defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 191-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Rodrigues de Freitas, Eliene Silva da Cruz da 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito, para autorizar expedição do 

alvará para a venda do imóvel descrito na inicial, com prazo de validade 

180 (cento e oitenta) dias, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, observadas as condições mencionadas pelo Ministério Público em 

sua manifestação de ref. 08, com a ressalva de que o saldo o valor que 

cabe à interditada, após a venda do imóvel, deverá a requerente no prazo 

de 60 (sessenta) dias para prestação de contas do “quantum” recebido e 

da aplicação do numerário em benefício da curatelada.Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 653-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Silveira de Souza Carvalho - EI, 

Carmelita Silveira de Souza Carvalho, Antonio Carlos Silveira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63389 Nr: 1955-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 1260-44.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Viana Pereira, Wanderson Cantanhede 

dos Santos, Jardel Mayck Branco Dias, Márcio da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO DENUNCIADO: WEDER VIANA PEREIRA, 

para que no prazo legal apresentar as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de Ref: 114.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 88904 Nr: 1357-94.2013.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Feliciana Gertrudes dos Santos, Alberto 

Quintino dos Santos, Renata Rondon Brito, Cleidiane Rondon Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Certifico e dou fé que, foi designado nova data de audiência que será 

realizada no dia 13 de março de 2018 às 13h00min conforme juntada de 

ref.83.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8556 Nr: 1343-28.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pinto de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestaçãos apresentada pela pelo Ministério Público 

à fl. 264, onde pugna pela designação de audiência de Justificação.

Portanto, defiro ambos os pedidos e designo audiência de Justificação 

para o dia 09 de abril de 2018, às 14h00.

Notifique-se. Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112988 Nr: 2390-51.2015.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atílio Magrini Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alex Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON YUKIO YAMADA - 

OAB:16783, Mayara da Costa Bais - OAB:15.838/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c pleito Cominatório e 

pedido de medida Liminar oposta por ATILIO MAGRINI NETO em face de 

REGINALDO ALEX MORAIS LEITE.

Em audiência fora homologada decisão que deferiu a liminar de 

reintegração de posse do veículo ao Requerente.

Registra-se a presença de certidão Ref.31, referente ao Mandado de 

Cumprimento de Liminar, onde o Oficial de Justiça anota que não 

encontrou o veículo objeto da lide no garimpo onde fora informado, bem 

como em nenhum outro nas proximidades. Que tentou contato com o 

Requerido, mas fora informado por seu advogado que este havia viajado 

para o Estado de Goiás.

 Houve certidão de decurso de prazo à contestação.

O Autor peticiona, diante da certidão Ref.31, que obteve informação de 

que o Requerido havia se mudado para o Estado de Goiás, não sabendo 

exatamente seu paradeiro. Por fim pleiteia a conversão da reintegração de 
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posse em perdas e danos, a condenação do Requerido por litigância de 

má-fé e atentado a dignidade da justiça, e a intimação do advogado do 

Requerido.

Ante as informações constantes à Ref.31, Ref.37 e petitório Ref. 45, 

DEFIRO o pedido de conversão da Reintegração de Posse em Perdas e 

Danos, INTIME-SE o Requerente para manifestar o entender de direito no 

prazo de 15(quinze) dias.

INTIME-SE o advogado da parte Requerida, para apresentar defesa no 

prazo de 15(quinze) dias, bem como informar o endereço atual do 

Requerido.

Decorrido prazo, ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143515 Nr: 5605-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143515

DESPACHO

 VISTO,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências tendo em vista o 

deferimento de usufruto de compensatória entre os dias 18 a 22 de junho 

de 2018, conforme expediente n° 0013660-54.2018.811.0000 da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de julho de 2018 às 14h00min.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150149 Nr: 311-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da juntada de referencia 12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143961 Nr: 5737-24.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELISIEL MARIA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144306 Nr: 5898-34.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Souza Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144325 Nr: 5910-48.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Benta de Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144825 Nr: 6103-63.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143874 Nr: 5705-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145060 Nr: 6256-96.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Antonia do Carmo e Silva, EVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133, Fernando Augusto Vieira de Figueredo - 

OAB:7627-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144904 Nr: 6151-22.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleusa de Olveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parao no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143870 Nr: 5702-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Moreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15923 Nr: 880-81.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José alves de souza

JOSÉ ALVES DE SOUZA - OAB:1553340

 Intimar advogado da parte autora para, no prazo legal manifestar sobre a 

petição juntada às fls.210/211

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144506 Nr: 5988-42.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCdB, Lourenço João de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144175 Nr: 5840-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LEOVEGILDO ANDRADE CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4793-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaura Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído 

para intimar acerca da audiência de conciliação, redesignada para o dia 16 

de abril de 2018, às 08h00, no Edifíco do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144117 Nr: 5808-26.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina das Dores de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83499 Nr: 2326-46.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Josefa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora, para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls.100/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141791 Nr: 4854-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, TFAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído 

intimando da audiência de conciliação, redesignada para o dia 16 de abril 

de 2018, às 8h20min, no Edifício do Fórum, nos termos do § 3º do art. 334 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74614 Nr: 2357-03.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Nunes Rondon Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 74614

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126232 Nr: 2838-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Lopes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GERALDO LOPES DA 

CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

do art. 217-A, caput

 (crime continuado) do Código de Transito.

 Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 
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presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime imputado ao 

acusado, assim como indícios de que foi ele o autor do delito, inexistindo 

qualquer razão de rejeição da denúncia.

Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária enraizar na análise da 

matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se direcionar ao mérito 

da causa e incorrer em tumulto do devido processo legal, resolvo receber 

a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o como incurso no 

dispositivo legal mencionado na peça acusatória.

Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como incurso 

nas sanções nela descrita.

Cite-se o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

O Oficial de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do mandado de 

citação, indagar do réu se ele possui advogado constituído ou condições 

de constituir procurador.

 Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público no bojo da cota de 

oferecimento da denúncia.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130355 Nr: 4531-09.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a licença médica concedida, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96509 Nr: 629-19.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimaq Campotrat Cuiabá Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Valadares Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DORÉA SALDANHA 

BORGES - OAB:17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte requerente, para manifestar sobre a Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 68, onde certifica que deixou de proceder a 

Citação da requerida, por não ser encontrado no endereço informado: Rua 

Dr. Eugênio Procópio nº 06, Centro, Poconé/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011469-44.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENTO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012609-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESPIRIDIAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012609-16.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ESPIRIDIAO DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011399-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA CRUZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011399-27.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA LUCIA DA CRUZ 

FRANCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 
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Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011415-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011415-78.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016840-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014537-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010921-19.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENTO BISPO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor do BANCO 

DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos 

morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez 

que a agência bancária localizada neste município permaneceu fechada 

por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. 

Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, constatou-se 

ausência da parte requerente, embora devidamente intimada para o ato, 

não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011018-19.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 
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ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013363-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013363-89.2016.8.11.0028 REQUERENTE: OZIRES ARRUDA MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 22/11/2017, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora intimada para o ato. 

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012393-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA DE SOUZA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012393-55.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA DE SOUZA 

MARCONDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012211-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIELINA JOANEIDE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012211-69.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ELCIELINA JOANEIDE DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011635-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011635-76.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DINAIR VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012098-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012098-18.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CLARA LOPES DE BARROS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos 

morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez 

que a agência bancária localizada neste município permaneceu fechada 

por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. 

Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se 

ausência da parte requerente, embora devidamente intimada para o ato, 

não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011641-83.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CLAUDIO JOSE DE PINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011564-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011564-74.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SALVADOR ALBINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010992-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ NORBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-02.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANY DA SILVA MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL - CLARO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 16 de março de 

2018 Dra Gilcecleide Fatima de Oliveira, o presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de patrona da 

requerente, para que nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 8010442-02.2012.8.11.0028; Valor causa: R$ 24.880,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAYANY DA SILVA 

MAGALHAES MORAES Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL - CLARO 

CELULAR S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 
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disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. REINALDO 

MARQUES DO AMARAL CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-90.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 16 de março de 

2018 Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos, O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de patrono 

da parte requerida, para nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 8010009-90.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 28.960,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSVALDO ALVES DE 

ARAUJO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. REINALDO MARQUES DO AMARAL 

CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-85.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON AUGUSTO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Intime-se o requerente, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019158-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Intime-se o requerido, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SABINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Intime-se o requerido, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MANOEL NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011731-91.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DOUGLAS MANOEL 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010998-28.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE ALMEIDA 

E SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 
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Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011392-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY VALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011392-35.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ODINEY VALDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011380-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEROLINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011380-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: PEROLINA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011264-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011264-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VALDIN DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MATEUS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011289-28.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GERSON MATEUS SALES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012198-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012198-70.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EMILIA DE SOUZA MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010959-31.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011161-08.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SANDRO LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos Relatório dispensado na forma 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência bancária localizada neste município permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada 

audiência de conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato, não 

apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE SOUSA SILVA COVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011728-39.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARILENE DE SOUSA SILVA 

COVARI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA RODRIGUES PANO DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011391-50.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ROSARIA RODRIGUES PANO 
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DE PADUA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010958-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010958-46.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA 

E SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 1672-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação a execução 

apresentada pela autarquia ré, foi interposto tempestivamente. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 1672-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

impugnação a execução apresentada pela autarquia ré.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93131 Nr: 11030-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Machado de Mendonça Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bambuí

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaymur Cassyus Vieira de 

Oliveira - OAB:MT 9899, Getúlio Targino Lima - OAB:MT 1327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elarmin Miranda - 

OAB:1895/O, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 Tendo em vista a convocação deste magistrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça, por meio do Ofício Circular n. 64/2017-CSC-CGJ, para participar 

no dia 19.03.2018 de treinamento na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência para o dia 09 de abril de 2018, às 08h00min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 702-05.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação a execução 

apresentada pela autarquia ré, foi interposto tempestivamente. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 702-05.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

impugnação a execução apresentada pela autarquia ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98195 Nr: 1593-74.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Rodrigo de Franca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 1072-18.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tadeu de Rezende, Eliane Alves Almeida 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:12071

 Tendo em vista a convocação deste magistrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça, por meio do Ofício Circular n. 64/2017-CSC-CGJ, para participar 

no dia 19.03.2018 de treinamento na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a 

audiência retro para o dia 16 de abril de 2018, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85867 Nr: 6681-30.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Machado de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar de Freitas Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9899, Getúlio Targino Lima - OAB:MT 1327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9.779 - MT, Elarmin Miranda - OAB:1895/O, Maria 

Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 Tendo em vista a convocação deste magistrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça/MT, por meio do Ofício Circular n. 64/2017-CSC-CGJ, para 

participar no dia 19.03.2018 de treinamento na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 09 de abril de 2018, às 08horas(horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92414 Nr: 10658-30.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RR, RHRDP, IPRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 INTIMAÇÃO curador especial nomeado, Dr. Lorran de Souza Santos - 

OAB 22422-O/MT, para apresentar contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47766 Nr: 3541-27.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Maria dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Geraldo Querino de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Diamantino Bonfim e 

Silva - OAB:OAB/SP 142.868, Rubens Antonangelo Junior - 

OAB:OAB/MG 54.785-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o perito nomeado Sr. Antônio Carlos 

Silva Arantes, atualmente, não está residindo nesta Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, não sabendo o seu atual endereço. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86358 Nr: 7015-64.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social-BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agrícola Lucrian LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a presente carta precatória 

encontra-se parada na secretaria aguardando providências da parte 

interessada há mais de 03 (três) meses, sem nenhuma manifestação, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9726 Nr: 225-16.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Barbosa de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT, José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A

 Certifico para os devidos fins, que o ofício de RPV expedido e enviado ao 

TJMT, foi devolvido, conforme consta na contracapa destes autos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68368 Nr: 2589-43.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os embargos à execução opostos para excluir do polo 

passivo da ação de execução nº 1666-17.2016.811.0059 (código 65868) 

a empresa Agropecuária Ouro Verde Ltda.Condeno o embargado em 

despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

arbitro equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º do NCPC. Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da 

causa, recomenda-se a fixação da verba honorária por apreciação 

equitativa, de modo a atender os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e enriquecimento sem causa (TJGO, Apelação (CPC) 

0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara 

Cível, julgado em 16/11/2017).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69938 Nr: 3405-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AMARAL POSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por Roberto Amaral 

Possato. Condeno o embargante em despesas, custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais arbitro equitativamente em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC. 

Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da causa, recomenda-se 

a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, de modo a atender 
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os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem 

causa (TJGO, Apelação (CPC) 0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2017).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 3411-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução opostos para 

excluir do polo passivo da ação de execução nº 1666-17.2016.811.0059 

(código 65868) a empresa Araguaia Hevea S/A. Condeno o embargado em 

despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

arbitro equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º do NCPC. Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da 

causa, recomenda-se a fixação da verba honorária por apreciação 

equitativa, de modo a atender os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e enriquecimento sem causa (TJGO, Apelação (CPC) 

0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara 

Cível, julgado em 16/11/2017).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97792 Nr: 1386-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que providencie o pagamento de 

complementação da diligência dos oficiais de Justiça, considerando que as 

diligências foram cumpridas por dois Oficiais de Justiça, em dois veículos 

distintos, o valor da diligência de cada Oficial perfaz o montante de R$ 

2.006,50 (dois mil e seis reais e cinquenta centavos), que deverão ser 

pagas por meio de emissão de duas guias de igual valor, guias que estão 

d i s p o n i b i l i z a d a s  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicados os Oficiais subscritores desta certidão, para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94299 Nr: 11752-13.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NASCIMENTO CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade.

Constata-se dos autos que havia sido designada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de março do corrente ano.

Entretanto, considerando a convocação deste magistrado pela 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso para 

participação do Treinamento do Banco de Danos BNNP 2ª Versão, 

redesigno a audiência outrora agendada para o dia 05 de abril de 2018, às 

12h00min, horário oficial de Cuiabá.

Intimem-se a parte autora por intermédio de seu patrono constituído.

Intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50185 Nr: 163-29.2014.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIZZA SOUSA MATOS 

SOARES - OAB:14780/O

 Autos n. 163-29.2014.811.0059 (código 50185)

Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior.

Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar-se quanto ao 

eventual interesse no cumprimento da sentença.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98089 Nr: 1530-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na decisão contida em referência 4, este Juízo deliberou que o pedido de 

tutela de urgência seria apreciado por ocasião da audiência preliminar 

prevista para as ações de divórcio.

Ocorre que a parte autora apresentou pedido de reconsideração, dizendo 

que seria necessária ordem para que a ré lhe fornecesse documentos 

indispensáveis para declaração do imposto de renda.

Disse ainda que mereceria reconsideração a decisão porque o autor 

estaria passando por grande dor e sofrimento pela distância do filho, pois 

a ré não estaria permitindo visitas.

Decido.

Defiro apenas em parte a pretensão de reconsideração apresentada pelo 

autor.

Isso porque merece amparo apenas a alegação de que a ré deva fornecer 

documentos ensenciais para declaração de renda.

Qaunto à pretensão de visitas, verifica-se que a ré apresentou pedido de 

medidas protentivas em face do autor e que estas foram deferidas por 

autoridade judicial, onde se alegouo, dentre outras coisas, que o autor 

praticaria lesão corporal em face do filho, batendo nele sem necessidades 

e de forma imoderada.

Assim, apensar de ser IMENSAMENTE LOUVÁVEL A PRETENSÃO DO 

AUTOR AO INSISTIR EM VISITAR SEU FILHO e que as alegações da ré 

quando pediu medidas protetivas ainda careçam de maiores verificações, 

ESTE MAGISTRADO AINDA ESTÁ CONVECIDO DE QUE A AUDIÊNCIA 

SERÁ O MELHOR MOMENTO PARA DECIDIR QUANTO AO 

COMPATILHAMENTO DA GUARDA E VISITAS À CRIANÇA.

Veja-se que, nos termos das medidas protetivas impostas ao autor, 

estaria protegido não apenas a mãe, mas também a criança, o que se 

verifica pelo teor das alegações da ré em sede policial.

Por isso, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DO AUTOR APENAS PARA 

DETERMINAR À RÉ QUE COLOQUE À DISPOSIÇÃO DO AUTOR TODOS OS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DECLARAÇÃO DA RENDA.
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SALIENTE-SE QUE ESSA ORDEM DEVE SER ATENDIDA PELA RÉ, 

ENTREGANDO-SE CÓPIA DOS DOCUMENTOS AO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

ADVIRTO A RÉ DE QUE O DESCUMPRIMENTO DESTA ORDEM PODERÁ 

ENSEJAR BUSCA E APREENSÃO, O QUE, DESDE JÁ FICA AUTORIZADO, 

DEVENDO SER CONSIGNADO NO MANDADO.

No mais, aguarde-se a audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52493 Nr: 2142-26.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDIRSON SUARIO GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 2142-26.2014.811.0059 (código 52493)

Aqui se tem ação proposta por Banco Bradesco S/A. em face de 

Evandirson Sudario Galvão em que se buscou o pagamento de montante 

relativo a título executivo denominado Cédula Rural Pignoratícia.

A parte autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a 

última parcela venceu em 28 de julho de 2011.

Foi tentada a citação por diversas vezes e, mas apenas foi possível a 

citação por edital, tendo sido apresentada resposta pela Defensoria 

Pública.

Decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula 

Rural Pignoratícia, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição.

A ação foi proposta em 23/07/2014, mas a última parcela do contrato 

venceu em 28 de julho de 2011.

Contudo, a citação da parte rá ocorreu apenas em 2016, por edital. Isso 

porque, além de várias tentativas frustradas para localização da ré, a 

autora logrou a citação apenas por edital e apenas em 2016.

A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

de crédito bancário.

No caso presente, a última parcela venceu em 28 de julho de 2011 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida da parte ré no 

prazo prescricional, não se operou a interrupção da prescrição e, por 

isso, tendo decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida 

antes da citação, reconhece-se a prescrição.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 1502-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este feito foi extinto sob a premissa de que haveria identidade de partes, 

causa de pedir e pedido.

Contudo, este Juízo labotou em erro material eis que, embora, nos autos 

código 98089, figure como autor Ivandir Tonin e ré Andreia de Souza Mota 

e, nestes autos, conste como autora Andreia de Souza Mota e réu Ivandir 

Tonin, os pedidos de mérito não podem ser idênticos, pelo simples motivo 

de que as partes têm pretensões opostas.

Assim, com fundamento no artigo 485, § 7º, por analogia, RETRATO-ME 

DA SENTENÇA PROCESSUAL PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO 

DO FEITO.

Determino o apensamento deste feito aos autos código 98089 para o 

trâmite em conjunto.

REGISTRO QUE TODOS ATOS PROCESSUAIS, COMO CITAÇÃO, 

INTIMAÇÕES, ETC, OCORRIDOS NAQUELES AUTOS, QUE PUDEREM SER 

APROVEITADOS, FICAM DISPENSADOS NESTES.

Assim, tendo em conta que, naqueles autos, já foi ordenda citação e 

designada audiência, espera-se a realização desses atos para possível 

aproveitamente nestes.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18999 Nr: 2822-50.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deferido o pedido de expedição de carta precatória, conforme requerido 

às folhas 135/136.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na tentativa de nomeação de profissional médico para realização de 

perícia em relação ao caso versado nestes autos, este Juízo 

comunicou-se com profissionais do Estado do Tocatins, intimando a autora 

para que ela informasse a cidade daquele Estado para onde poderia 

deslocar-se com maior facilidade.

Diante disso, a parte atuora disse que poderia dirigir-se à cidade de 

Goiânia/GO

Decido.

Inviável o acolhimento da pretensão da autora no tocante à viagem à 

cidade de Goiania/GO para realização de perícia, eis que este Juízo não 

manteve contato com profissionais daquela localidade.

Ademais, os profissionais do Estado do Tocantins comunicaram a este 

Juízo o desinteresse na nomeação como perito judicial.

Para proseguimento do feito, deve ser dito que esta Comarca apresenta 

deficiência na disponibilidade de médicos interessados na atuação como 

perito judicial. Isso ficou revelado porque, por diversas vezes, este Juízo 

manteve tratativas com várias profissionais da área, sem, contudo, lograr 

êxito em angariar a habilitação de um médico para atuar no exame dos 

processos.

 Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade 

financeira para comparecer a uma cidade de maior porte, como, por 

exemplo, Goiania/GO, ou outra, onde poderá se apresentar perante um 

perito previamente nomeado por esse Juízo.

No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91600 Nr: 10181-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusina Dias de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não haverá tempo habil para citação da parte requerida 

para comparecer a audiência, uma vez que consta na decisão que a 

citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 19 de março de 

2018, torno os autos conclusos para redesignação de audiência em outro 

data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 823-28.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à pensão por morte.

Constata-se dos autos que havia sido designada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de março do corrente ano.

Entretanto, considerando a convocação deste magistrado pela 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso para 

participação do Treinamento do Banco de Danos BNNP 2ª Versão, 

redesigno a audiência outrora agendada para o dia 05 de abril de 2018, às 

15h00min, horário oficial de Cuiabá.

Intimem-se a parte autora por intermédio de seu patrono constituído.

Intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92704 Nr: 10797-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Rodrigues Correia, alcunha "Flavinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Considerando a convocação deste magistrado para treinamento no curso 

relacionado ao BNMP versão 2, redesigno a audiência para o dia 

10/04/2018, às 15h00min de Cuiabá.

Expeça-se o necessário.

Fixo prazo 30 dias para que o Ministério se manifeste quanto às 

intimações frustradas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95487 Nr: 12367-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Considerando a convocação deste magistrado para treinamento no curso 

relacionado ao BNMP versão 2, redesigno a audiência para o dia 6/4/2018, 

às 8h00 de Cuiabá.

Expeça-se o necessário.

Fixo prazo 30 dias para que o Ministério se manifeste quanto às 

intimações frustradas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 10973-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 Considerando a convocação deste magistrado para treinamento no curso 

relacionado ao BNMP versão 2, redesigno a audiência para o dia 4/6/2018, 

às 13h00 de Cuiabá.

Expeça-se o necessário.

Fixo prazo 30 dias para que o Ministério se manifeste quanto às 

intimações frustradas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87099 Nr: 7530-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa do acusado Lourival Rodrigues da Silva 

Filho, por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB/MT nº 17795, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 1741-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e, 

desde já, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 26 de junho 

de 2018 às 14h00min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 618-75.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Vistos, em substituição legal.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 264 do NCPC.

Faça-se, pois, a citação e as intimações necessárias, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27391 Nr: 14-85.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Lazari "Espólio", João de Lazari 

"Espólio", Manoel José de Souza, Maria Socorro de Souza, Osvaldo de 

Lazari "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pleito de citação por edital 

merece indeferimento. Isso porque, muito embora as tentativas de citaçaõ 

outrora encetadas tenham restado infrutíferas, não houve o esgotamento 

das diligências possíveis para a localização das partes requeridas, 

conforme vaticina o art. 256, § 3º do CPC.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela parte autoa e concedo o prazo 

de 10 (dez) dias para que a mesma promova os atos processuais que 

entender pertinentes no sentido de localização de citação das partes 

requeridas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40831 Nr: 625-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luceni Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de 

Urgência, intentada por VALDENIR GUERRA, em face de LUCENI MARIA 

DA SILVA, ambos já qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/14.

Desde já, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o pedido ora formulado em sede de tutela antecipada 

consiste, precipuamente, em interesse que envolve menor incapaz, remeto 

os autos ao Ministério Público para manifestação, com fulcro no art. 178, 

inciso II, do CPC.

Após, volte-me os autos conclusos, com urgência, para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 253-21.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Karine de Góis Conradi - OAB:22077-O, MONICA DA 

SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Processo n.º 253-21.2018.811.0019Código nº 40107Vara ÚnicaVistos em 

substituição legal.Cuida-se de Medida de Proteção ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da 

requerida KAMILA VICENTE FERNANDES, objetivando o acolhimento 

institucional do infante Kevin Lorenço Vicente Hoegen, de 02 (anos) de 

idade.Deferido o pleito ministerial, o menor KEVIN LORENÇO VICENTE 

HOEGEN foi acolhido junto à Casa de Passagem “Francisca Isaura 

Moreira”, sediada no município de Juara/MT, pelas razões já expostas na 

decisão de Ref.4. Na ocasião, determinou-se providências de natureza 

protetiva ao infante, dentre elas a realização de estudo psicossocial a ser 

realizado no núcleo familiar da genitora e do genitor do menor, bem como a 

intimação do Conselho Tutelar para fins de localização de eventuais 

parentes do menor, possíveis interessados em sua guarda.Em 

manifestação, Parquet pleiteou pela realização das diligências 

supramencionadas (Ref.28), haja vista a insuficiências das informações 

acostada aos autos. Os autos voltaram-me conclusos para 

deliberação.Inicialmente, verifico que foi colacionado aos autos relatório de 

acompanhamento do infante junto à Casa de Passagem, bem como a 

realização de visita psicossocial à residência da genitora do menor. 

Contudo, não há nos autos informações acerca das diligências para 

localização de parentes, possíveis interessados na guarda do infante, 

nem realização de estudo psicossocial junto ao seu genitor.Com efeito, 

como bem asseverou o Ministério Público, tais diligências são 

consideradas imprescindíveis para apreciação de eventual concessão de 

guarda.É mister esclarecer que tais avaliações são de grande relevância 

para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual DETERMINO:1.Nova 

INTIMAÇÃO do Conselho Tutelar para fins de localizar eventuais parentes 

do menor, interessados em sua guarda, procedendo-se à respectiva 

elaboração de Relatório [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 3240-64.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Menegatti, Edson Menegatti, Sérgio 

Menegatti, Renata Pereira da Cruz Menegatti, Elizane da Silva Rosa 

Menegatti, Iracema Garnus Menegatti, Ezequiel Buzzacaro, Fabiana 

Felisberto Stumm Buzzacaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584/MT, Fabianny Salmom Rafael - 

OAB:21897/O, Luciana Costa Pereira - OAB:17498/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para providenciarem 

no prazo legal o requerido pela Oficiala de justiça em sua certidão. /git/.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2688-02.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Vistos.

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de NILSON JOSÉ 

DE OLIVEIRA, como incurso no art. 147, “caput”, do Código Penal, com a 

incidência da Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 

do CPP (ref.4).

Devidamente citado, a acusado informou não possuir condições de 

constituir advogado (Ref. 13).

 Nomeado Defensor Dativo para atuar em defesa do acusado (ref. 15).

Apresentada defesa prévia, verifico que nenhuma das matérias nela 

constantes coincide com aquelas de cunho processual ou que autorizem a 

absolvição sumária do acusado (ref. 18).

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de junho de 2018 às 16h15min., devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27142 Nr: 1280-44.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS, MSdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pleiteia a suspensão do 

trâmite da presente demanda em virtude da não localização de bens 

passíveis de constrição de titularidade da parte devedora.

Pois bem. Sendo faculdade da parte exequente o pedido de suspensão do 

processo quando presentes os requisitos legais, DEFIRO o pleito e 

determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) anos, com 

fulcro no art.921, III, do CPC.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38767 Nr: 2929-73.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A., Juízo de 

Direito da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818-SP, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO os exequentes na pessoa de seus advogados do 

teor da certidão da oficiala de justiça e providenciar o requerido no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40490 Nr: 468-94.2018.811.0019

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertino Bordignon, Natália Gabriela Carvalho 

Bordignon e outros, respresentados por Maria da Conceição de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elisangela Braga Soares Altoé - OAB:16126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 468-94.2018.811.0019

 Código n.º 40490

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre ALBERTINO BORDIGNON, NATÁLIA GABRIELA 

CARVALHO BORDIGNON e MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substitução Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38071 Nr: 2572-93.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália Gabriela de Carvalho e outro, representados por 

Maria da Conceição de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Bordignon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2572-93.2017.811.0019

Código n.º 38071

Vara Única

SENTENÇA

Cuida-se de Execução de Alimentos intentada por NATÁLIA GABRIELA DE 

CARVALHO BORDINGNON e FENRNADO CARVALHO BORDINGNON, 

neste ato representada por sua genitora Maria da Conceição de Carvalho, 

em face de ALBERTINO BORDINGNON, todos já devidamente qualificados 

nos autos.

 Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito alimentar existente em favor da parte Exequente, eis que não fora 

adimplida voluntariamente pela parte Executada.

Advindo aos autos informações fidedignas o débito fora satisfeito, 

corroborado pelo requerimento formulado pelo órgão Ministerial de 

extinção do feito, constato que fora alcançada a finalidade colimada pelo 

processo executivo e preservados os interesses da parte Exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado da pensão alimentícia em atraso que sobreveio 

aos autos, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 2805-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Salvador Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em substituição legal.Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por idade rural com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por OTILIA SALVADOR ALMEIDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código 

de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em decisão (Ref.5), ocasião 

em que fora deferido o benefício da assistência judiciária gratuita à parte 

autora e indeferida a antecipação de tutela, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus.Citada, a parte requerida 

apresentou contestação, com documentos (Ref.11). Ausência de 

impugnação à contestação (Ref.17). Na peça de defesa, a requerida 

alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 405-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de sua advogada que o 

perito médico nomeado agendou o dia 16/03/2018 às 19:00 horas para 

realização da perícia a ser realizada no Hospital Municipal de Porto dos 

Gaúchos-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 445-51.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 19 de abril de 2018 às 

15h30min.

Cite-se a parte requerida para que compareça à audiência aprazada, 

advetindo-a de que a sua ausência importará em ato atentatória a 

dignidade da justiça, punível com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida.

Na audiência, as partes deverão se fazer acompanhadas por advogado 

(art. 334, § 9º do CPC).

Restando frutífera a conciliação, devem os autos ser encaminhados ao 

MPE para manifestação.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 664-35.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. D. Terraplanagem e Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Green Line Enhenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:7.303-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca das correspondências devolvidas. 

/git/.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10513 Nr: 670-86.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa do advogado Agnaldo Valdir 

Pires, para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o cálculo de 

Pena erlaborado às fls. 300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26339 Nr: 992-96.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira de Morais, Francisco Moreno 

do Nascimento, Carlos Galharde Vieira, Isac Barbosa de Brito, José 

Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos em substituição legal.

Ante o teor da certidão de Ref.167, recebo o recurso de apelação 

interposto pela Defesa.

 Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se a Defesa para arrazoar seu recurso, no prazo 

legal.

 Após, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o respectivo 

recurso.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 15 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40841 Nr: 631-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismar Ribeiro, Ana Paula Castilho, Nair Ana Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.631-74.2018.811.0019

Código n.º 40841

Vara Única

 SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Pedido de Homologação de Título Extrajudicial intentado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em favor dos interesses da menor 

GABRIELLY CASTILHO RIBEIRO, nascida em 12/09/2014, filha de ELISMAR 

RIBEIRO e ANA PAULA CASTILHO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Em síntese, o acordo fora firmado entre os genitores da menor (Ana Paula 

Castilho e Elismar Ribeiro) e a Sra. NAIR ANA RIBEIRO, avó paterna, 

responsável pela guarda física da infante. Os responsáveis legais da 

infante ajustaram de forma livre e espontânea o valor da pensão 

alimentícia devida à filha do casal, bem como em relação à guarda e direito 

de visitas, conforme termo de acordo anexo.

Os autos vieram-me conclusos.

É breve relato.

Fundamento e decido.

À evidência, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo ao infante, até 

porque o referido acordo fora entabulado sob o crivo do Ministério Público, 

Curador da Infância e Juventude, restando-me apenas homologar o 

presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o requerimento Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas, das despesas processuais e os honorários 

advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres na forma do 

art. 98 e seguintes, do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-89.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para audiência redesignada para o dia 10/04/2018, às 15:00 

horas (MT).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44890 Nr: 1375-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Xavier Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retornem os autos conclusos 

após o término da correição, consoante item 1.2.12.5,V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44890 Nr: 1375-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Xavier Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Código N.º 44890

Vistos em correição, etc.

 Manifeste-se a parte executada quando à petição juntada às fls. 39/45, 

infirmando sobre o acordo entabulado entre as partes.

Às providencias, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 16 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45603 Nr: 1801-92.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecivaldo Machado Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 45603

 SENTENÇA

Vistos em correição, etc.

Banco do Brasil S/A ingressou com a presente Ação de Título Extrajudicial 

em face de Ecivaldo Machado Cavalcante.

Em seguida, o Exequente desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC (fls. 66/67).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 66/67.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 30/01/2018.
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Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132695 Nr: 2339-73.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Batista da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi novamente 

reagendada a oralidade para o dia 24 de maio de 2018, às 13h (MT), 

saindo a representante da parte autora e seu advogado devidamente 

intimados. Assim, que seja a parte requerida e seu respectivo advogado 

intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142527 Nr: 445-57.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franz Halder Ferreira Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Ato 

Deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39185 Nr: 45-82.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerina Fernandes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 45-82.2014.811.0017- 39185

Vistos em correição, etc.

Haja vista acordão do Tribunal Regional Federal, que proveu pedido de 

apelação intime-se a parte na pessoa de seu advogado constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 05 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Autos nº 45-82.2014.811.0017- 39185

Vistos em correição, etc.

Haja vista acordão do Tribunal Regional Federal, que proveu pedido de 

apelação intime-se a parte na pessoa de seu advogado constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 05 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21057 Nr: 1961-93.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teago Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 130, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 132/133.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140157 Nr: 2545-19.2017.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Gonçalves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 32, intime-se a parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11602 Nr: 646-69.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Roque de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Girotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cezar Anadão - 

OAB:123.059-SP, Sandra Regina Prianti - OAB:7219-B

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal verificado, intime-se novamente a parte Requerente 

para que se manifeste, procedendo com a atualização do débito para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado do Bacenjud.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45872 Nr: 1922-23.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caetano de Souza Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos em correição etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na data a ser designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a 

parte autora, na pessoa do seu defensor, para que compareça na 

audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte 

requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para ESTADO DE MATO 

GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª VARAoferecer contestação, por petição, 

terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, 

inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344).Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 15/03/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34904 Nr: 960-05.2012.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jenilson Alves Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 322, IMPULSIONO o feito com o fim de abrir 

vistas ao Exequente para se manifestar e/ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37577 Nr: 1469-96.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rodrigues da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 CÓDIGO 37577

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a petição de fls. 151, intime-se o D. Advogado para que, 

no prazo legal, apresente suas alegações finais, tornando os autos, em 

seguida, conclusos para sentença.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário

 São Félix do Araguaia - MT, 27/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31314 Nr: 2562-02.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de sua advogada Dra. Daniela 

Caetano de Brito para, nos termos do despacho a seguir impugnar a 

contestação ofertada às fls. 138/166, no prazo legal. Código N.º 

31314Vistos. Haja vista a petição de fls. 135/136, intime-se o INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social para se manifestar e/ou apresentar 

contestação, no prazo legal.Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, intime-se a Requerente para se manifestar, no prazo 

legal.Após, tornem os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providencias. São Félix do Araguaia – MT, 06 

de novembro de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17039 Nr: 1762-42.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 17039

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face do executado WILSON BEZERRA DA SILVA (CPF 

446.517.594-91), cujo resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9862 Nr: 792-13.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noely Paciente Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346, Janailza 

Taveira Leite - OAB:17577

 Autos ID N.º 9862

Vistos em correição, etc.

Diferentemente do afirmado pela causídica às fls. 242/243, somente foram 

ouvidas a testemunha Cleomenes (fls. 197-199), interrogada a denunciada 

(fls. 197-199), e ouvida a testemunha Nagib (fls. 233).

Pelo que dos autos consta, ainda restam as oitivas de três testemunhas 

de defesa constantes no rol de fls. 185, quais sejam, Marcio Castilho de 

Morais, Maria Dias Mendes e Almira Luz Paiva.

Assim, intime-se a advogada constante no substabelecimento de fls. 247, 

para que se manifeste.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44159 Nr: 921-03.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Souza Barros, Calmindo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Bezerra da Silva - 

OAB:10648/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Citação do embargado, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de 15(quinze) dias,apresente contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20879 Nr: 1783-47.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aleixo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 122, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 124/125.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 721-64.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú de Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 36804

 Vistos em correição.

 Fl. 86: Defiro o pedido do Município requerido.

 No mais, providencie a Serventia para que todas as intimações referentes 

ao presente feito sejam realizadas através do Procurador geral do 

Município Dr. Rogério Caetano de Brito, nos termos do petitório de fls. 

86/87.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/02/2018.

 Janaina Cristina de Almeida

 Juíza substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44930 Nr: 1403-48.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loiane Santos Vanderlei, IVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Azevedo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 44930

Vistos, etc.

Ante a justificativa apresentada pelo executado às fls. 81/84, intime-se a 

Exequente pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre a proposta formulada.

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo legal.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139238 Nr: 1959-79.2017.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 139238

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Coordenadoria do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 1933-52.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Aquino Amaral, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 45892

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Coordenadoria do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132658 Nr: 2321-52.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCBdA, IAdS, YAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 132658

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Coordenadoria do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138598 Nr: 1606-39.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC, LMRPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 138598

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 19, eis que a pesquisa do endereço do 

executado se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 14/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12993 Nr: 1645-22.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Com isso, determino a expedição de Alvará para levantamento do valor 

dos honorários contratuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) do 

principal (valores atrasados), perfazendo o montante de R$ 8.485,69, a 

ser transferido para a conta bancária da causídica, Dra. Aparecida Voine 

de Souza Neri, informada à fl. 215. No mais, determino que seja 

resguardado o percentual de 50% (cinquenta por cento) remanescente em 

favor da autora, ficando no aguardo da comunicação nos autos da 

abertura de conta bancária para que seja possível a realização da 

transferência da parte que lhe é devida. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42899 Nr: 162-39.2015.811.0017

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdCA, IVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 42899

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Coordenadoria do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42754 Nr: 43-78.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPL, JPLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 42754

Vistos.

Ante a justificativa apresentada pelo executado às fls. 38/50, intime-se a 

Exequente pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre a proposta formulada.

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo legal.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 15 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34175 Nr: 191-94.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Matelândia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 191-94.2012.811.0017 – Cód. 34175

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Madeireira Matelândia Ltda

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo máximo e 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, pagar a diligência do oficial de 

justiça para a realização da penhora ou requerer o que entender ser de 

direito ao regular prosseguimento da execução, sob pena de extinção do 

processo na forma do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 15 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18600 Nr: 1531-78.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José Carlos Christichini Júnior, MEdSC, BdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warluce Brito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID Nº 18600

 Decisão

 Vistos, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 614-49.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 43559

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por Luiz Miguel dos 

Santos, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 53/54).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 04/07/2017.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 58).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 135023 Nr: 1494-07.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilmar Becker - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO GILMAR BECKER - ME, CNPJ: 

04695071000107, Inscrição Estadual: 132046377. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO 

GILMAR BECKER - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Certidão de Dívida Ativa nº 201414208, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201414208/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 54.068,86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19381 Nr: 265-22.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juçara Veronica Quedi Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deixo de analisar o presente pedido de fl. 42, haja vista o tramite de 

embargos à execução em apenso.

 Com o julgamento dos Embargos à Execução em apenso (código 132345), 

translade-se cópia da r. sentença para estes autos.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 127-93.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO-DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 57507

Trata-se de ação de cobrança em que figuram como partes Millano 

Distribuidora de Auto Peças Ltda. e J. M. Viana & Cia Ltda. – Elétrica São 

Jorge.

Consta na inicial que a parte autora adquiriu mercadorias da parte 

requerida no valor de R$ 79.664,10 (setenta e nove mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e dez centavos), deixando, todavia, de efetuar o 

pagamento correspondente.

No afã de comprovar suas alegações, juntou documentos de fls. 13/77.

O despacho inaugural foi proferido à fl. 79.

Devidamente citado (certidão de fl. 85) o requerido não apresentou 

contestação, conforme certidão lavrada à fl. 86.

É o relato do necessário.

Decido.

O julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do art. 355 II, do 

Código de Processo Civil. O requerido foi citado e não apresentou 

contestação dentro do prazo legal (vide fl. 86), de forma que hão de ser 

tidos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na petição 

inicial.

Comprovada a aquisição das mercadorias por parte do requerente, assim 

como a inadimplência das faturas por meio dos documentos de fls. 13/77, 

aguarda como desfecho da presente ação a procedência do pedido 

formulado na inicial.

Assim sendo, julgo procedente o pedido vertido na inicial (art. 487, I, do 

Código de Processo Civil) para condenar o requerido J. M. Viana & Cia 

Ltda. – Elétrica São Jorge a quantia de R$ 79.664,10 (setenta e nove mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), acrescida juros de 

mora no patamar de 1% ao mês que devem incidir a partir da data a partir 

da citação (Código Civil de 2002, art. 405) e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data da inadimplência.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento 

dos honorários devidos ao advogado do autor, verba esta que arbitro em 

10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

P. R. I. C.

Porto Esperidião, MT, 03 de outubro de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 234-16.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Joanil da Silva Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da(s) de sua constituinte, ou, 

alternativamente, juntar o recibo referente aos atrasados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º 

do artigo 403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62802 Nr: 362-89.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Elias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20135, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

 Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Carta 

Magna. Nessa toada, o seguinte julgado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 16 março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 1299-36.2017.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1299-36.2017.811.0098

Código nº. 61623

Recebo a inicial, visto preenchido os requisitos legais (art. 319 e 320 do 

CPC).

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º 

da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950,

 Portanto, DEFIRO a guarda provisória unilateral para a Requerente e 

mantenho o direito de visitas do Requerido de forma livre, conforme 

aludido na inicial.

ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, o que corresponde à quantia de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a serem pagos todo dia 10 (dez), 

devidos a partir da citação, mais os 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tendo em vista a existência de prova 

pré-constituída do parentesco (Ref. 19) e a necessidade presumida da 

parte autora em auferir rendimentos a título de alimentos.

Designo o dia 16 de abril de 2018, às 09h30min., para realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento (art. 5º da Lei nº 

5.478/1968).

 CITE-SE o Requerido, consignando que a data limite para o oferecimento 

de resposta é o dia da realização da audiência agendada, na forma do 

disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968.

 Intime-se o requerido, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 15 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31325 Nr: 107-64.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI HARDTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 
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CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34065 Nr: 1157-91.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PAVINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

 Considerando-se que o acusado constituiu advogado e pugnou pela 

remessa dos documentos constantes dos autos, aceitando a proposta de 

suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público, 

homologo-a, nos termos ofertados e suspendo o feito pelo prazo de 02 

(dois) anos a fim de que o denunciado cumpra as condições que lhe foram 

impostas.

 Tendo em vista a expedição de carta precatória para tal finalidade à 

Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, expeça-se ofício àquele Juízo a 

fim de informar regularmente o cumprimento da proposta pelo denunciado.

 Aguardem-se os autos o cumprimento da proposta.

 Em caso de descumprimento ou decorrido o prazo supra, abra-se nova 

vista ao Ministério Público para manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13055 Nr: 150-11.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15079 Nr: 1046-20.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JANDIRA GEMA MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 452-40.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baltazar Felizardo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55436 Nr: 640-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP, ÍRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, através de seu advogado, via 

DJE, para que compareça a audiência de conciliação designada para o dia 

16/04/2018 às 13:40 (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 673-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRM, JGOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, através de seu advogado, via 

DJE, para que compareça a audiência de conciliação designada para o dia 

16/04/2018 às 13:20 (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14213 Nr: 199-18.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFD, LUCIENE ROSA DOURADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

RE 631240 (repercussão geral), verifico que a hipótese dos autos se 

amolda à seguinte determinação:
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"Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir".

Assim, tendo em vista que a parte autora formulou requerimento 

administrativo em data posterior ao ajuizamento da demanda, verifico que 

a concessão e implantação do benefício administrativamente é causa 

suficiente para perda superveniente do objeto da ação, por falta de 

interesse de processual.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios (gratuidade da justiça).

P.R.I.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1137-42.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Maria Polita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário proposta por 

VILMA MARIA POLITA em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade, ante o 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 48 e ss da Lei 8.213/91.

 Juntou documentos.

 Citado, o INSS contestou a ação pugnando pela improcedência do pedido.

 Réplica do autor.

 Saneado o feito e designada audiência de instrução, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora, dispensando-se as testemunhas.

 Consta dos autos interposição de agravo de instrumento da parte autora 

ao TRF da 1.ª Região.

 Analisados os autos, observo que o presente feito foi distribuído no ano 

de 2010 e até o presente momento não houve julgamento do referido 

agravo de instrumento pelo TRF da 1.ª Região, encontrando-se os autos 

paralisados em razão da interposição do recurso.

 Considerando-se que a interposição de agravo de instrumento não 

suspende o processo, pertencendo este a Meta 02 do CNJ, a qual requer 

providências IMEDIATA e URGENTE, em observância aos princípios do 

devido processo legal e celeridade processual, chamo o feito à ordem e 

designo audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2018, às 18h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes e advogado.

 SECRETARIA: cumpra-se COM URGÊNCIA, promovendo os atos 

processuais necessários à realização da solenidade supramencionada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15113 Nr: 1080-92.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Oficie-se ao Perito Médico para acostar aos autos o laudo pericial da 

perícia médica que foi agendada para o dia 26/02/2018.

 Após, intimem-se as partes para manifestação.

 Por fim, conclusos para deliberações.

 GESTOR JUDICIÁRIO: cumpra-se COM URGÊNCIA, uma vez que o 

presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e requer providência imediata.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13338 Nr: 469-76.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Lima do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação proposta por ADERALDO LIMA DO NASCIMENTO 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos, com resolução do 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e 

honorários advocatícios pela parte autora, os últimos fixados em 10% 

sobre o valor da causa (observada a gratuidade da justiça 

deferida).Intime-se o INSS (com envio dos autos). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19100 Nr: 896-34.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO CORDEIRO BONFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida (INSS) a conceder o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º 

salário, a contar da data de entrada do requerimento administrativo, isto é, 

em 11/12/2015 (fl. 337).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 722-59.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Camilo do Nascimento Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida a converter o benefício de auxílio-doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 03/03/2015 (data da 

juntada do laudo pericial), bem como torno definitiva a antecipação de 

tutela concedida às fls. 323/327.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30489 Nr: 468-18.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

resolvo o mérito desta ação e JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na 

inicial, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por 

Idade, no valor de um salário mínimo, incluindo 13.º salário, em favor do 

autor, com termo inicial em 22/06/2012 (data do início da implantação do 

benefício a título de tutela antecipada em sentença que foi anulada pelo E. 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 3720-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZELENA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217/MT

 Vistos.

 Considerando-se a manifestação da defesa, defiro o pedido porque 

entendo razoável, bem como a liberação da pauta de audiência para o dia 

06 de abril de 2018, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes e advogada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários ao sistema penitenciário de Nova 

Xavantina/MT.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3948-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 06 de abril de 2018, às 12h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários ao sistema penitenciário de Água 

Boa/MT.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51677 Nr: 3322-12.2017.811.0079

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz da Silva Camargo, Gilberto de Liz Camargo, 

Edelucio de Liz Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido feito pelos Requerentes, determinando a 

entrega de um Trator Puma Case 225, e de uma colheitadeira John Deere, 

Modelo S 540 grãos, os quais estão depositados na delegacia de polícia 

do Município de Água Boa.Oficie-se à autoridade policial para que 

entregue os bens a qualquer um dos Requerentes, desde que 

devidamente identificado, ou alguém autorizado por eles. Nomeio o 

Requerente Luiz da Silva Camargo como depositário dos bens, devendo 

zelar pela sua conservação e mantença, não se desfazendo deles, sem a 

devida autorização judicial.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35759 Nr: 2377-30.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMA, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Franco Zannini - 

OAB:OAB/GO 25.294

 Por todo o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos moldes do art.487, I, do CPC, para acolher parcialmente o pedido 

requerido na peça inicial, de maneira que fixo os alimentos provisórios na 

razão de 30% do valor do salário mínimo.Registro dispensado nos termos 

do provimento que regula o tema.Publicada com a entrega dos autos em 

cartório, intimem-se.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, ficando o pagamento sob condição suspensiva, 

nos termos do §3º, do art.98, do CPC.P. R. I.Dê-se ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 892-53.2018.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGROPECUÁRIA SETE BARRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO PIT MEWS, EDISOM RAFAEL 

PIT MEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAUÊ PERES CREPALDI - 

OAB:305829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA LIMINAR pleiteado para 

determinar que LUIZ GUSTAVO PIT MEWS e EDISOM RAFAEL PIT MEWS, 

abstenham-se de molestar a posse da área objeto da presente ação, 

imediatamente após 30 de agosto de 2018, sob pena de incorrer em multa 

diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo para tanto, ser 

expedido o respectivo Mandado Proibitório. Expeça-se mandado de 

interdito proibitório em favor da parte Autora. Intimem-se os requeridos e 

os autores da presente decisão.Designo audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, que será agendada 

observando-se a pauta do Conciliador desta Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT. Intimem-se/Citem-se.Em não havendo acordo, o prazo 

para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo 

Civil.As partes deverão comparecer à solenidade acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §9, do CPC).Intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado (art. 334, §3, do CPC).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55231 Nr: 1186-08.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 

3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 
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bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos as partes para se 

manifestarem acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 

14/03/2018, ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34513 Nr: 1267-93.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo os recursos de apelação interpostos (fls. 58/69 e 70/178) nos 

seus efeitos legais.

Intimem-se os apelados para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21137 Nr: 761-25.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, 

Simone Alves da Silva - OAB:TO 6835

 Vistos em correição.

Ante a manifestação do nobre Promotor de Justiça, designo audiência 

para o dia 16 de maio de 2018, às 15:00 horas (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), com a finalidade de ouvir a Vítima Elaine e as 

Testemunhas Ana Maria e Sandy, assim como interrogar o Acusado.

Intimem-se a Vítima e as Testemunhas no endereço informado à p. 113, 

bem como o Acusado, seus advogados e o Representante do Ministério 

Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55073 Nr: 1120-28.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Agricultura no Vale LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, Eunice Maria 

Graebin Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1099-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 1111-66.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TEODORO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34510 Nr: 1264-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32498 Nr: 954-69.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Terezinha Zimignani, JOSIMEIRE 

SEVERINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Designo o dia 16 de maio de 2018, às 15:30 horas (horário oficial do 

Estado do Mato Grosso) para interrogar as Acusadas Dirce e Josimeire. 

Em sendo esta a hipótese, as Acusadas podem ser intimadas no próprio 

balcão da secretaria.

 Intimem-se as Acusadas, atentando-se para as informações fornecidas 

pelo seu douto Procurador (p. 709/vº).

Intime-se o Procurador das Acusadas, bem como o Representante do 

Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 841-62.2006.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:25793/GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguarde-se o pagamento do RPV (requisição de 

pequeno valor) expedido, promovendo o Gestor Judiciário o 

impulsionamento devido de acordo com o Provimento 56/07.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18966 Nr: 290-43.2010.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Rodrigues Coqueiro 

- OAB:13265

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação da parte exequente, bem como a 

persistência da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 

485, III, do CPC.

Custas pela parte Exequente.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55137 Nr: 1008808-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1137-64.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA ANITA SOHN GESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 1058-61.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguarde-se o pagamento do RPV (requisição de 

pequeno valor) expedido, promovendo o Gestor Judiciário o 
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impulsionamento devido de acordo com o Provimento 56/07.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55230 Nr: 1185-23.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR LUIZ PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass Pessoa Junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Emende a inicial em 15 dias para comprovar os requisitos da gratuidade da 

justiça.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 1147-11.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA, Otacilio Bernardes de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Emende a inicial em 15 dias para a comprovação dos requisitos da 

gratuidade da justiça.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 382-16.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes acerca 

da designação do dia para realização da Coleta de Material Genético para 

o dia 04 de maio de 2018 às 08:30 horas, no laboratório Central, sito na 

Rua São Paulo, n.º 240, próximo ao Hospital Municipal, devendo as partes 

comparecerem. Ficando ainda intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

requerida para providenciar o pagamento dos custos para realização do 

exame de DNA no importe de R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais), a 

serem pagos no dia da coleta ao perito judicial nomeado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 2645-84.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Conde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA, Ricardo José Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10931

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53986 Nr: 697-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFG, NDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 04 de abril de 2018, às 15h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53121 Nr: 254-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMDS, ZMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 04 de abril de 2018, às 14h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 
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6883-A

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2018, às 16h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários ao sistema penitenciário de Água 

Boa/MT.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2018, às 17h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários ao sistema penitenciário de Água 

Boa/MT.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 292-32.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELMA DIVINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de abril de 2018, às 15h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 788-37.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:OAB/MT 9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para atualizar o valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53131 Nr: 258-57.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ferreira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmo Onof

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33182 Nr: 12-03.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, 

JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Fabiana Nápolis Costa - OAB:OAB/MT 

15.569, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734, Sidney Rodrigues 

de Lima - OAB:OAB/MT 16.653

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os defensores dos réus para 

apresentarem seus memoriais finais aos autos no prazo de 05(cinco) dias, 

conforme decisão de p. 733.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38321 Nr: 1031-10.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS MARQUES DE MORAIS, 

CÉSAR AUGUSTO FILEMON PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR SAHB - OAB:OAB/GO 8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos em correição.

Analisando as petições de REF 38, observo que a parte não especificou o 

que pretende com a produção de prova testemunhal, em inobservância à 

decisão de especificação concreta de provas.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33465 Nr: 437-14.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinei Arantes Ferreira, Jalves de Laet, Trimec 

Construções e Terraplanagem LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:15715-A/MT, 

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - OAB:OAB/MT 6448

 Após, INTIMEM-SE os requeridos para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 998 Nr: 90-40.1998.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ALVES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:MT/11.991

 DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela 

Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA aos acusados JOÃO 

BATISTA DOS SANTOS e JOSÉ ALVES DE LIMA, mediante as seguintes 

MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do CPP: 1. 

COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;2. OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados 

perante a Secretaria de Vara desta Comarca.EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e 

JOSÉ ALVES DE LIMA, libertando-os, se por outro motivo não estiverem 

presos, bem como ADVERTINDO-OS QUE, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO, PODERÃO TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE 

DECRETADA.INTIMEM-SE os réus para cumprirem o item “2” determinado 

acima, com a efetiva apresentação de endereços e telefones 

atualizados.Após, CONCLUSOS para designação do Júri. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32251 Nr: 707-72.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lourenço de Andrade, José Luiz 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Junior - OAB:11.849-B MT, Paulo Cezar de Souza Silva - 

OAB:OAB/AL 4.236

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpram-se a cota ministerial fl.124v.

Designo o dia 22/03/2018 as 16:00 hrs para realização da audiência 

instrutoria.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 910-63.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 910-63.2015.811.0052 – Código 37487

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a convocação de todos os Magistrados para 

realização de treinamento para implementação do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões (BNMP) no dia 19 e 20 de MARÇO DE 2018 em 

Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 20 de 

JUNHO DE 2018, que se realizará às 16H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 384-33.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto de Carvalho, Nalir Sebastiana 

dos Santos, Jacira Sebastiana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Designo o dia 19/06/2018 ás 14:15 horas para realização de audiência 

instrutória.

Cumpra-se, após proceda com a digitalização determinada ás fl.170.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40530 Nr: 1102-59.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGOPROCEDENTE o pedido constante da representação em relação aos 

adolescentes JOÃO VITOR GUILHERME ALENCAR, brasileiro, solteiro, 

estudante, titular do RG n. 2980183-4 SSP/MT, nascido aos 20/04/2000, 

em Cáceres/MT, telefone (65) 3257-1238, filho de Maria de Fátima de 

Alencar e Luiz Batista de Alencar, residente na Rua dos Agricultores, s/n, 

Bairro Centro, nesta cidade de Rio Branco, ter violado art. 129, caput, do 

Código Penal (1º Fato) e o Art. 147 do Código Penal (2º Fato). DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVAJOÃO VITOR GUILHERME ALENCARO art. 112, em seu 

§ Io estipula o seguinte: "Art. 112 -....§ Io - A medida aplicada ao 

adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstância e a gravidade da infração."Constata-se, portanto, que a 

gravidade da infração deve ser analisada quando da aferição da medida 

socioeducativa pertinente ao caso. Destarte, na hipótese dos autos, o que 

se tem é a prática por parte da representada de dois atos infracionais, um 

análogo ao crime de lesão corporal leve (art. Art. 129, caput, do CP) e 

outro análogo ao crime de ameaça (Art. 147, do CP). Nesta seara, 

percebe-se que os atos infracionais não causaram grande prejuízo, pois 

tratam-se de lesão corporal leve e de ameaça, delitos de menor potencial 

ofensivo.Isto posto, APLICO ao adolescente JOÃO VITOR GUILHERME 

ALENCAR as medidas socioeducativas de LIBERDADE ASSISTIDA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 117 e 118 do ECA), pelo 

prazo de 06 (seis) meses, com acompanhamento a ser feito pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, nos termos do artigo 119 do 

ECA.DISPOSIÇÕES -

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 119-02.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo n.º 119-02.2012.811.0052 – Código: 30284

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que à ref. 58, o Dr. André C. Paiva foi 

nomeado como defensor dativo. Entretanto, aportou petitório do d. 

causídico, requerendo a revogação da nomeação, renunciando ao múnus 

público que lhe foi incumbido, por motivos de “foro íntimo” (ref. 75).

É o relato do necessário.

Diante do exposto, revogo a nomeação lançada, pelo que NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 
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para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev. 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido 

e a complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com URGÊNCIA para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do réu, se manifestando nos termos 

do ITEM 2, DA REF. 58.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38729 Nr: 241-73.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Autos n. 241-73.2016.811.0052 (Código: 38729)

 Vistos em correição.

Não havendo composição amigável do litígio, nos termos do art. 357 do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo.

 Passo primeiro à análise à preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir (ref.22), em razão do pagamento integral da cobertura 

em sede administrativa.

Conforme comprovante acostado na contestação, houve transferência 

para a parte autora no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

em 08/03/2016, ou seja, em data posterior à propositura da ação.

A parte autora não impugnou a contestação, o que torna incontroversa a 

prova documental juntada aos autos.

Portanto, verifico que houve perda superveniente do interesse processual 

pela perda do objeto da demanda, uma vez que houve o pagamento pela 

via administrativa em momento posterior à propositura da demanda e 

anterior à prolação da sentença.

Por todo exposto, acolho a preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VII, do CPC.

Uma vez que o requerido deu causa à propositura da presente demanda, 

já que o pagamento foi feito somente em momento posterior, condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.

Após, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 759-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CF, HMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o douto patrono da Requerente para em 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial quanto ao endereço completo do Requerido de 

conformidade ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 455-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Farrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA FERRARI - 

OAB:21828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Por todo exposto, presente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

revogado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, 

DEFIRO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato que deu motivo 

ao pedido e DETERMINO:1)Notificação da autoridade coatora, na pessoa 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT – ANTÔNIO XAVIER DE 

ARAÚJO, bem como do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, por meio do órgão de 

representação judicial (PROCURADORIA DO MUNICÍPIO) para que, NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, tomem as providências 

necessárias para a suspensão da medida e defesa do ato apontado como 

ilegal ou abusivo de poder, conforme teor do artigo 9º da Lei n. 

12.016/2009. 2)Tramitação do feito com prioridade para julgamento, nos 

termos do artigo 7§º,4º da Lei n. 12.016/2009. 3)Após, VISTAS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, para manifestação em PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 

10 (DEZ) DIAS, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.016/2009.4)Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, façam-me conclusos para a 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42509 Nr: 157-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilia Rosa Franco, Jonair Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Hélio Castelo Branco Oliveira Junior - OAB:13.555, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40170 Nr: 877-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Ferrari - 

OAB:21828

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

requerido para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33209 Nr: 206-84.2014.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeme Pinto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luciano Amorim Santos, Thais 

Caroline Ferreira Amorim Santos, André Luiz Ferreira Amorim Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, nos termos da r. decisão de fls. 74, cujo teor segue transcrito: 

Vistos.

Em atenção ao contido nos autos, DEFIRO o pedido de sobrestamento do 
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processo, formulado pelo inventariante Noeme Pinto Ferreira à fl. 73, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, diante da justificativa plausível apresentada.

Após, INTIME-SE para dar andamento ao feito, devendo atentar-se aos 

seus deveres, disciplinados no art. 618 e seguintes, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 11 de maio de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 1380-07.2009.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 213-76.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMdO, CFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 “Vistos, etc.,

 No que tange a fixação da prestação alimentícia, foi observado o binômio 

capacidade/necessidade com razoabilidade.

1. Ante a presença da Requerente, considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO o/a douto(a) advogado(a), Dr.

(ª) ADAILTON DA SILVA PERES – OAB/MT n.º 5.106/A, para a qual os 

honorários serão arbitrado a prolação da sentença

2. Ante a presença da Requerente, considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO o/a douto(a) advogado(a), Dr.

(ª) EDUARDO PIMENTA DE FARIAS – OAB/MT n.º 15.715/A, para a qual os 

honorários serão arbitrado na prolação da sentença.

3. DEFIRO o pedido do advogado, devendo juntar aos autos cópias dos 

documentos apresentados que comprovam as despesas com o 

adolescente.

4. Encerrada a instrução, CONCEDO prazo sucessivo de 15(quinze) dias 

conforme artigo 364, parágrafo 2º, para as partes apresentarem os 

memoriais finais.

5. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32196 Nr: 654-91.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Manéa da Cruz, Jéssica Manéa Alves da 

Cruz, Edvaldo Alves dos Santos, Wenyton Salomão, Gisseli Manéa Alves 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Manea Alves da 

Cruz - OAB:15293-MT, Ryoyu Hayashi - OAB:MT - 1.809-A

 Vistos etc.,

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA por ato de improbidade, ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face de MARIA MANÉA DA CRUZ, JÉSSICA 

MANÉA ALVES DA CRUZ, GISSELI MANÉA ALVES DA CRUZ, EDVALDO 

ALVES DOS SANTOS e WENYTON SALOMÃO, todos devidamente 

qualificados, pelas supostas irregularidades apontadas no Inquérito Civil 

01/2000, cuja finalidade era apuração de atos ímprobos praticados em 

prejuízo do Erário Público Municipal, quanto à falta de pagamento dos 

salários dos servidores públicos, a ausência de apresentação de 

balancetes mensais junto ao Tribunal de Contas e Câmara Municipal entre 

o período de abril à outubro de 2000, a inadimplência junto à secretaria da 

Receita Federal, a depredação do patrimônio público, a inadimplência do 

pagamento dos serviços e produtos destinados à prefeitura e a ausência 

de prestações de contas de diversos convênios firmados no ano de 1998 

(convênio n. 678/98, 421/98 e 798/97).

Em sessão ocorrida no dia 19/05/2016, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal reconheceu Repercussão Geral (Tema 897) no Recurso 

Extraordinário (RE 852475), que trata da prescrição nas ações de 

ressarcimento ao erário, por parte de agentes públicos, em decorrência de 

ato de improbidade administrativa.

Em despacho publicado no dia 27/05/2016, o ministro relator determinou a 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos moldes 

do art. 1.035, §5º, do CPC/15.

Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do feito até o julgamento do RE 

852475.

Cadastrem-se os advogados constantes no substabelecimento de fl. 

1.869.

Cientifique-se o MP.

Intimem-se as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36446 Nr: 555-53.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Amaro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 555-53.2015.811.0052 – Código: 36446

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

MARCOS AMARO DOS SANTOS, condenado a pena de 02 (dois) meses 

de detenção, pela prática do crime descrito no art. 147, “caput”, c/c art. 

61, inciso II, e da contravenção penal estampada no art. 21, do Decreto Lei 

3688/1941, em concurso material.

Realizado o cálculo da pena (ref. 14), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 

18), como a defesa (ref. 21) manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando MARCOS 

AMARO DOS SANTOS (Ref. 14), e, levando-se em conta a concordância 

do Ministério Público e da Defesa, HOMOLOGO-O, para que surta os legais 

e jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Ademais, DESIGNO ADMONITÓRIA para o dia 11 de abril de 2018, às 

16h45min.

1- INTIME-SE MARCOS AMARO DOS SANTOS da designação de 

audiência, devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, 

CERTIFICAR se o reeducando possui condições financeiras de constituir 

advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n 

22398/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. DESTACO que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente.

3- CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 907-16.2012.811.0052

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação Declaratória de Existência c/c Dissolução de União 

Estável, proposta por DENILZE DE JESUS DA SILVA, em desfavor de 

VALDINEI DOS REIS VILA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizada audiência as partes entabularam acordo o qual foi devidamente 

homologado fls.92/92v.

E considerando que o objeto da ação foi devidamente alcançado JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso III, b do Código de Processo Civil.

Sem custas por ser beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38369 Nr: 49-43.2016.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liudreci da Rocha Souza, Iara Rocha de Souza, Aline 

Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso por força da Portaria n.779/2017, 

sendo assim, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21.378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33465 Nr: 437-14.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinei Arantes Ferreira, Jalves de Laet, Trimec 

Construções e Terraplanagem LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:15715-A/MT, 

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - OAB:OAB/MT 6448

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado dos 

requeridos, para pugnarem o que entenderem de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos sob o Código: 39331

Vistos.

Em tempo e considerando a necessidade de nova readaptação de pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto 

de 2017, a realizar-se às 16h30min, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdL, MdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 “Vistos. (I) Defiro o pedido do Ministério Público, de modo que, presentes 

os requisitos legais, CONCEDO a curatela provisória em favor de José 

Glória da Silva Filho para fins previdenciários, devendo a Secretaria de 

Vara expedir o competente termo, bem como oficiar ao banco Sicredi do 

Município de Salto do Céu/MT, nos termos do pugnado, bem como SE 

EXTRAIA cópia integral do presente feito ao parquet para os devidos fins 

(II) INTIME-SE a assistente social deste Juízo para que realize um estudo 

social na residência do curador provisório, a fim de averiguar as reais 

condições em que se encontra a interditada, assim como verificar a 

possibilidade deste exercer a curatela definitiva, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Aportando 

aos autos, DIGAM as partes no mesmo prazo. Por fim, CONCLUSOS. (III) 

Ante a nomeação dos advogados acima, EXPEÇAM-SE as certidões 

pertinentes, devendo a do dativo nomeado em favor da requerida receber 

mais 02 (duas) URHs. Saem os presentes intimados”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos: 507-60.2016.811.0052 – Código: 39331

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 545 de 585



Tendo em vista que o requerente era assistido pela Defensoria Pública, 

que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, e que a 

parte requerida teve contestação apresentada por advogado nomeado 

para o ato, DETERMINO:

a) NOMEIO como Defensor Dativo, de JOSÉ GLÓRIA DA SILVA, o Dr. 

CÉZAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

b) NOMEIO como curador especial, de MARIA DA CONCEIÇÃO LANA, o Dr. 

ADAILTON DA SILVA PERES, OABMT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os advogados nomeados, bem como se dê vista ao MP para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao laudo juntado 

à ref. 115.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47702 Nr: 2817-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Merlin Jovano, Ailton Rodrigues da Silva, Antonio 

Rodrigues de Lima, Andreza Resquim de Souza, Antonio Gilmar Paixão, 

Antonio Silvério Gomes, Dorgival Ramão da Silva, Damião Venâncio 

Moreira, José Joel da Silva, Claudinei Rodrigues Jovano, Creuza Rodrigues 

Gomes Jovano, Doval de Carvalho Paixão, Gilberto Bortolozzo, Inácio 

Almeida Porangaba, Valdemir Merlin Jovano, Valdir Benedito Camilo, Pedro 

dos Santos, Laurita Maria de Jesus Cardoso, Romildo Del Santo, Maria 

Eunice do Nascimento, Sidinei da Silva Camilo, Valdinei da Costa Moreira, 

Sebastião Rodrigues de Souza, Suely Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.776, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos n° 2817-05.2017.811.0052 (Código 47702)

Vistos, em correição.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por ADEMIR MERLIN JOVANO E OUTROS, em desfavor 

de AMÉRICO JOSÉ JANUACELY DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, na qual a parte autora alegou que os requerentes 

são possuidores de propriedades rurais na região denominada Lajinha II 

(antiga Campinas), localizada na zona rural de Lambari D’Oeste/MT.

 Os requerentes afirmam que moram, há mais de 30 (trinta) anos, 

ininterruptos, rurais na região denominada Lajinha II (antiga Campinas), 

localizada na zona rural de Lambari D’Oeste/MT. Aduzem ainda que, em 

setembro de 2017, um engenheiro agrônomo percorreu os imóveis onde a 

parte autora exerce a posse fazendo medição da área. Asseveram que o 

referido técnico teria informado aos autores que o réu área, tendo 

interesse em vender o título para os requerentes no valor de 5.000,00, por 

hectare.

 Juntou documentos de fls. 11/49 que consiste em documentos de posse 

dos requerentes.

Assim, pleiteou o deferimento da Liminar mantendo os requerentes na 

posse mansa e pacífica do imóvel.

Requereu ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

afirmando a sua incapacidade de suportar as despesas judiciais e 

honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família.

Foi designada a audiência de justificação prévia, de acordo com a 

determinação da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, art. 1.196 da CNGC, fl. 559. Determinou-se a citação/intimação da 

parte demandada para comparecer na audiência.

Em audiência, procedeu a oitiva das testemunhas dos Srs. João Galdino 

de Oliveira, Valdemir Merlim Jovano, Romildo Del Santos e Antonio 

Donisete Borges,

Encerrada a audiência, manteve-se o processo concluso para análise da 

liminar.

 É o relatório. Decido.

 Colhe-se dos autos que a parte autora, sob o argumento de ter a posse 

de seu imóvel “ameaçada” pela parte ré, ajuizou o presente feito visando à 

expedição de mandado proibitório, bem como a condenação dos 

requeridos em perdas e danos.

Como cediço, interdito proibitório é a ação de preceito cominatório utilizada 

para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. Nas 

palavras de Luiz Antonio Scavone Junior, "trata-se de tutela inibitória, ou 

seja, de um veto, um preceito de não fazer (não esbulhar ou turbar a 

posse do autor), sob pena de cominação de multa pela transgressão" 

(Direito imobiliário: teoria e prática. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Pois bem.

Na audiência de justificação, os depoimentos demonstram que os 

requerentes são possuidores da área objeto da ação, e que todos residem 

há muitos anos de forma pacífica, mansa e sem ameaça, de acordo com a 

documentação juntada nos autos.

 In casu, a suposta turbação que levou os autores a ajuizar a presente 

ação, diz respeito à ida do engenheiro agrônomo que mediu as 

propriedades e teria informado aos moradores que o Requerido Américo 

José Januacely de Oliveiras havia comprado tais terras e as venderia aos 

autores pelo valor de R$ 5.000,00 por hectare.

Conforme a oitiva da testemunha Sr. Valdemir Merlim Jovano a ida do 

engenheiro na terra foi apenas para fazer medições, pois o requerido 

queria escriturar a área e vender para eles, mas não iria tira-lo da área:

“Que o engenheiro o engenheiro foi lá na terra e fez as marcações. Que 

em dezembro o genro do Sr. Americo foi lá e disse que queria escriturar a 

terra pra eles averiguar. Que mora lá desde 85, nunca incomodou e que 

foi a primeira vez. Que o genro nunca disse que iria tirar a terra dele. Que 

não sofreu ameaça.”

Igualmente, em seus depoimentos, os Srs. Romildo Del Santos, João 

Galdino de Oliveira e Antonio Donisete Borges, alegaram que o requerido 

iria escriturar a área em seu nome, mas não iria tomar a terra deles e muito 

menos sofreram ameaça:

“(...) Que antes do engenheiro ir na área, o Sr. Américo foi até ele e disse 

que tinha a escritura da área. Que ele iria documentar a área no nome 

dele, mas não iria tomar dele. Que o Sr. Americo iria vender a escritura 

para os moradores da região no valor de 5.000,00. Que depois que o 

engenheiro foi lá, nunca mais foi. Ele nunca sofreu ameaça. Pelo fato dele 

querer escriturar a terra não quer dizer que ele está ameaçando que irá 

tomar a terra.(...) (Oitiva do Sr. Romildo Del Santos)

“(...) Que não viu ninguém ameaçando os moradores”. Que ninguém nunca 

tentou expulsar os moradores da terra. Que o Sr. Americo só queria 

escriturar a terra em nome do povo (...)” (Oitiva do Sr. João Gldino de 

Oliveira)

“(...) Que o Sr. Américo não ameaçou os moradores da terra caso não 

comprasse a escritura. Que moram lá há muito tempo, uns 20 anos. Que 

em todo esse período nunca sofreram ameaça(...)”

No que tange à liminar perseguida, segundo se extrai do ditame do art. 567 

do CPC, em sede de antecipação da tutela exige-se a prova da existência 

de alguma ameaça, apta a infundir receio ao possuidor de que se efetiva a 

turbação ou esbulho à sua posse capaz de convencer o julgador da 

plausibilidade do direito invocado e da credibilidade das alegações do 

Autor.

Nesse cenário, entendo que não restou demonstrada requisito essencial 

de acordo com o art. 561 do CPC, razão pela qual impõe-se o 

indeferimento da liminar possessória, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÃO 

DE MANUTENÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - – AUSENCIA DO REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – 

DÚVIDA QUANTO A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - PERIGO DA DEMORA 

NÃO EVIDENCIADO RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MANTIDA. 

Deve ser mantida, pelo menos na estreita via de cognição sumária própria 

do recurso agravamental, decisão fundamentada de forma satisfatória 

que, após realização de audiência de justificação prévia, indeferiu liminar 

em ação de interditoproibitório de imóvel dos Agravantes e deferiu a 
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manutenção dos Agravados, evidenciados os requisitos do artigo 927 do 

CPC; ainda, indeferiu a liminar de imissão por ausência dos requisitos 

necessários.

 (AI 112712/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 

28/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR 

INDEFERIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE RENOVADO 

VERBALMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 

DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da 

ausência dos requisitos do artigo 567 do CPC/15, aplicável aos interditos 

proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar 

demandado proibitório.

 (AI 61030/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 

22/07/2016)

A demonstração da posse atual pelo autor e justo receio de ser molestado 

na posse são requisitos essenciais para concessão de liminar em ação de 

interdito proibitório. Assim, são inúmeros os elementos probatórios que 

indicam o exercício da posse pela parte autora. Todavia, conforme 

constatado na audiência de justificação, não há, por hora, indícios 

suficientes para demonstrar a ameaça ao exercício da posse dos autores, 

razão pela qual, ausente um dos requisitos previsto na lei, a rejeição da 

liminar é medida que se impõe.

 Ante exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada na inicial.

 INTIME-SE o réu, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação (art. 564, parágrafo único, do CPC).

CUMPRE-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34588 Nr: 1189-83.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia, Vera Lucia da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 1189-83.2014.811.0052 – Código: 34588

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor 

de ALDEIDE DE LAIA, vulgo “DEIDE” ou “JAVALI”, pela suposta prática dos 

crimes descritos no art. 218-A, caput, por 03 (três) vezes, do CP, e VERA 

LÚCIA DA FONSECA, pela suposta prática do crime previsto no art. 218-A, 

caput, por 04 (quatro)vezes, c/c art. 13, §2º, alínea “a”, ambos do CP.

A denúncia foi recebida (ref. 8) e os acusados citados (ref. 17).

Apresentada resposta escrita à acusação, a defesa não arguiu 

preliminares (ref. 21).

 Tendo em vista que o ALDEIDE DE LAIA responde processo pela suposta 

prática dos crimes descritos nos art. 147 e 129, §9º, ambos do CP, onde 

consta como vítima a acusada VERA LÚCIA DA FONSECA (código 38558), 

DECIDO, por bem da acusada, nomear novo advogado para ela, pois, em 

razão de figurarem como agressor e agredida e mencionada ação penal, 

não é de bom alvitre que sejam patrocinados pelo mesmo advogado.

Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado, de VERA 

LÚCIA DA FONSECA, nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que 

é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

No mais, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

12 de junho, às 13 horas.

1- INTIMEM-SE os acusados;

2- Intimem-se as testemunhas e a vítima, na pessoa de sua representante 

legal. Caso haja alguma testemunha que resida em outra comarca, 

depreque-se sua inquirição;

3- Intime-se, pessoalmente, o novo advogado nomeado para VERA LÚCIA 

DA FONSECA, devendo constar no mandado o endereço e telefone para 

contato com acusada;

4- Intime-se o advogado DR. ADNRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA desta 

decisão;

5- Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6120 Nr: 408-76.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M. Cardoso - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Souza - OAB:9.142/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 Vistos em correição. Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta 

por MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT, em face de JESUINO GOMES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.Entre um ato e outro, fora 

determinada a intimação do exequente para que promovesse o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (fl. 41).À fl. 44, 

certificou-se que o exequente foi intimado, quedando-se inerte (fl. 45).Os 

autos vieram conclusos.Eis o breve relatório. Fundamento e 

Decido.....”Diante disso, não resta outra alternativa, senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.SEM CUSTAS com fulcro 

no art. 39 da Lei nº 6.830/80.CONDENO a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, sendo que estes fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 1071-44.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta 

por MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT, em face de JESUINO GOMES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.Entre um ato e outro, fora 

determinada a intimação do exequente para que promovesse o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (fl. 41).À fl. 44, 

certificou-se que o exequente foi intimado, quedando-se inerte (fl. 45).Os 

autos vieram conclusos.Eis o breve relatório. Fundamento e 

Decido.....”Diante disso, não resta outra alternativa, senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.SEM CUSTAS com fulcro 

no art. 39 da Lei nº 6.830/80.CONDENO a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, sendo que estes fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7597 Nr: 597-20.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Mendes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ante o teor do pedido de bloqueio de valores às fls. 66, observo que a 

parte exequente não apresentou a memória de cálculo, devidamente 
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atualizada, que faça referência aos documentos que instruem a inicial, 

sendo imprescindível para o deferimento do pedido.

Assim, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a planilha supracitada.

CUMPRA, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6119 Nr: 407-91.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M. Cardoso - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínios Arenápolis 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Diante do termo de adjudicação (fl. 125), da certidão de diligência negativa 

do oficial de justiça (fl. 136) e do fato de que, desde 05/08/2014, a única 

publicação para parte requerente foi do despacho comunicando remoção 

de magistrado (20/01/2017), INTIME-SE, por publicação, o advogado da 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre os documentos de fls. 125 e 136, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5976 Nr: 316-98.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos constante na exordial, 

julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para:I.CONDENAR o Requerido a 

pagar ao Município Requerente o de valor R$ 1.939,60 mil e novecentos e 

trinta e nove reais e sessenta centavos), a ser corrigido com os juros (art. 

398, CC/02 e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA , cuja 

apuração se valerá da liquidação de sentença (art.509 e seguintes do 

CPC/15).II. CONDENAR a parte ré ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.Por 

fim, há pedido de fixação de honorários em favor do patrono nomeado 

para patrocinar os interesses do requerido às fls. 314, deste modo, 

verifico que a atuação do advogado dativo se limitou em apresentar uma 

mera manifestação, sem qualquer interferência no mérito da demanda, 

razão porque REDUZO o valor arbitrado quando da nomeação às fls. 

275/275v para 01 (uma) URH na conformidade da Tabela da Ordem e nos 

termos do art. 4º, §1º do Provimento n. 09/2007-CGJ/MT.EXPEÇA-SE a 

competente certidão. Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1039-34.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosivaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, etc.

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste ato, o(a) douto(a) advogado(a), Dr.

(ª) ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO – OAB/MT 21.711/O, arbitro 

os honorários advocatícios no importe de 1/5(um e meio) URH, devendo a 

secretaria de vara expedir a respectiva certidão.

2. DECRETO a “revelia” do acusado JOSÉ ROSIVALDO DOS SANTOS, com 

fulcro no artigo 367 do CPP, diante de sua ausência injustificada, 

consoante certidão de fl. 43.

3. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado durante todo o processo, o(a) douto(a) 

advogado(a), Dr.(ª) JOHANNES MIRANDA MEIRA – OAB/MT 23.309/O. Os 

honorários serão arbitrados na prolação da sentença.

4. Diante da ausência da testemunha Rodinei de Almeida DESIGNO o dia 30 

de maio de 2018, às 15h45, para oitava da testemunha ausente.

5. INTIME-SE o advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

6. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30164 Nr: 1359-60.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozar Quirino da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A

 Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de MOZAR QUIRINO DA 

SILVEIRA, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, as partes entabularam um acordo, razão porque 

pugnaram pela homologação (fls. 111/113).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC.

Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício de Cáceres-MT para que se proceda a 

baixa na hipoteca do bem imóvel descrito na fl. 05-v.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 828-03.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Designo o dia 19/06/2018 ás 14:00 horas para audiência de justificação.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14091 Nr: 753-32.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Milanézi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal contra o recorrido objetivando a 

condenação por ato ímprobo, consistente em irregularidades na aplicação 

de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental - FUNDEF e do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, nos anos de 2003 e 2004. (...) ” Posto isso, JULGO 

totalmente IMPROCEDENTE o pedido do autor, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO o 

autor do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto aos 

valores eventualmente despendidos pelo demandado, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31963 Nr: 422-79.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maxcyano Benedito Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. Cardoso - ME, Carlos Eduardo Soares da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellan Keila de Melo Rodrigues - 

OAB:15.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Carlos Eduardo Oliveira de Souza - OAB:9.142/MT, 

Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 68, CONDENO a parte embargada ao pagamento 

de multa de 10% sobre o valor da causa e, também, 10% de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 523, §1, do CPC, incidindo ambos, 

juntamente com as eventuais custas, sobre o valor da causa.

INTIME-SE a parte embargante para que atualiza o valor da causa, de 

acordo com a condenação acima, bem como requeira o que for de direito.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13448 Nr: 111-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Contraprotesto Judicial->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Oracy Ribeiro, Jeanette Leonor Marx Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucateca Florestal S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT - 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joilson Dimas Leite 

Cangussú Prates - OAB:4698

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para proceder com a retirada da carta 

precatória em cartório para distribuição na Comarca deprecada, visando a 

ContraNotificação do requerido, no prazo de 15(quine) dias.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 175-66.2010.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula dos Santos Berbet Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:OAB/MT 9.069-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 2.123,74 (dois mil cento e vente e três 

reais e setenta e quatro centavos), fixado no título executivo judicial, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

 2. Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, CERTIFIQUE-SE.

 3. Após, conclusos para análise do pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, de acordo com o pedido formulado pelo exequente.

 5. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77858 Nr: 3988-57.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais, referente ao cumprimento do 

mandado noa Zona Rural Município de Jangada MT e BR 163, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59677 Nr: 482-44.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 436,84(quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

referente ao cumprimento do mandado no Distrito de Marzagão 

precizamente na Fazenda 7 Estrela , a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 

ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72594 Nr: 1158-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BASTOS TRINDADE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 1.022,00(mil e vinte e dois reais), referente ao cumprimento do 

mandado na Zona Rural Sitio Novo Mato Grosso Zona Rural de Jangada, a 

ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25564 Nr: 519-47.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Vieira dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valério Júnior - 

OAB:OAB/MT 9.509-E, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 

4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para manifestar sobrem os 

documentos de fls. 125/126,bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51118 Nr: 1117-30.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdACN-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdSPG-M(FDBPG, MCM, ECM, JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Guilherme E. de Lima Neto - 

OAB:Estagiário, Marco André Honda Flores - OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o bando autor, para manifestar sobre a decisão de fl. 

92, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27434 Nr: 1874-92.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Rodrigues Athayde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo assinalado, conforme decisão de fl. 143. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de inrtimar o autor, para promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção por abandono (fl. 143).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52640 Nr: 798-28.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva, Aparecido Barbosa 

da Silva, Washigton Barbosa Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:OAB/MT 3.520, Hamilton Ferreira da Silva Junior - OAB:OAB/MT 

11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Udson Oliveira Ramos - 

OAB:6699/MT, Odair Aparecido Busiquia - OAB:OAB/MT 11.564-A

 abaixo transcrita. Considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.Desta feita, designo o dia 24/04/2018, às 13:00 

horas para realização de audiência de instrução. Intimem-se as partes 

para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. A intimação por via judicial 

somente é possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).intimem-se as partes 

para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou 

solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, .No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17.573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta

de audiências redesigno a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 

o dia 16 de maio de 2018, às 09:00 horas.

Notifique-se o Ministério Público Estadual e a defesa dos réus.

Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, bem como os 

acusados Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcanjo da Silva.

Providenciem-se as fotocópias necessárias para a realização do Júri.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 77552 Nr: 1323-39.2016.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 1088-38.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD PEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 Intimo as partes para audiência de Conciliação Redesignada para o dia 

27/03/2018, às 11:00h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 71255 Nr: 209-02.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELHA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUELITTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte requerente JOSELHA SILVA 

OLIVEIRA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-23.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-29.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA CICERA DE PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-95.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO GERMANO TAQUES OAB - MT0018242A (ADVOGADO)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-24.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-90.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-75.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE DOS SANTOS AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-60.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-45.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BENEDITA LIMA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-15.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-22.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-07.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NATA FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-89.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-74.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-59.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR BASILIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-76.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 
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ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-61.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-46.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-31.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA LOURENCA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-16.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-68.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-32.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILCE RITA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE OAB - 

MT0012596A (ADVOGADO)

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010273-32.2015.8.11.0053 REQUERENTE: ADAILCE RITA 

DE MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos 

etc. MANIFESTE-SE o requerente/exequente em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará a 

presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de março de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-77.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 
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aos Embargos de Declaração interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 

de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4363-37.2017.811.0039.

Código nº. 83804.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO DE DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA/CAUTELAR DE CARÁTER 

ANTECEDENTE DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA, proposta por DONIZETE 

FERREIRA DE QUEIROZ, em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a petição inicial, por estarem presentes todos os requisitos 

exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil e DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para a data mais próxima da pauta, qual 

seja 24 de abril de 2018, ao 12h30min, intimando-se as partes, advertindo 

ao requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE).

Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, fazendo-se constar 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº. 5.478/1.968.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do Código de Processo Civil.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77893 Nr: 1243-83.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NUNES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:MT 15192, PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS BACHEGA 

- OAB:MT - 13184, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 0021379-O

 Intimação dos advogados de defesa para manifestação acerca do cálculo 

de pena retificado datado de 15/03/2018 referência 67, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 54440 Nr: 2201-11.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 

CARLOS ROBERTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54440

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo 

Município de São José dos Quatro Marcos em face de Luciana Aparecida 

Luceno, todos devidamente qualificados nos autos.

 Citação da parte executada por correio à fls. 32-verso.

 Pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 ano por falta de 

localização de bens penhoráveis, para fins de localização de tais bens à 

fls. 57.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

 Tendo em vista que até a presente data não foram localizados bens 

passíveis de penhora tenho que a suspensão da presente execução 

fiscal é medida que se impõe, sobretudo, pelo que dispõe o art. 40 da LEF 

in verbis:

 Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

 Destarte, DECLARO suspensa esta execução pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 40, §1º, LEF c/c art. 921, §1º, CPC.

 Remetem-se os autos ao arquivo provisório (devendo a secretaria 

proceder à inclusão do andamento 80) pelo prazo de 01 (um) ano, após o 

fim de tal prazo intimem-se a parte exequente para manifestar-se nos 

autos indicando bens passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, 

certifique-se e permanecendo silente, arquivem-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo [art. 40,§2º, LEF].

 Após, transcorrido o prazo supramencionado, intimem-se a parte 

exequente para dar o devido impulsionamento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Na mesma ocasião, apresentar os bens passíveis de 

penhora da executada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22578 Nr: 199-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 199-73.2010.811.0039

CÓDIGO 22578

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestações 
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de fls. 217/225v, para que proceda à atualização do cálculo, em atenção 

aos referidos pedidos.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 722-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINO NUNES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 722-22.2009.811.0039

CÓDIGO 20524

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista, manifestações 

de fls. 207v, 209, para que proceda a atualização do cálculo, em atenção 

aos referidos pedidos.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 646-56.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 646-56.2013.811.0039

CÓDIGO 52874

Vistos.

Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestações 

de fls. 160, 161/162, para que proceda à atualização do cálculo, em 

atenção aos referidos pedidos.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18141 Nr: 1333-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1333-09.2008.811.0039.

Código nº. 18141.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20457 Nr: 606-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FELÍCIA DA PAIXÃO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 

12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:11207-B/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 606-16.2009.811.0039

CÓDIGO 20457

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 174/175, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de fevereiro de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 1899-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA DE FREITAS CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 
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- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1899-50.2011.811.0039

CÓDIGO 50113

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 125/126, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 14-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA SIVETI DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 14-64.2012.811.0039.

Código nº. 50200.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 1730-34.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNDINA PONTES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1730-34.2009.811.0039

CÓDIGO 21518

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 208/209, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17503 Nr: 668-90.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 668-90.2008.811.0039

Código nº. 17503

Vistos.

Chamo o feito a ordem para revogar o despacho de fls. 106.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do que entenderem 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24500 Nr: 123-15.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS TEIXEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 123-15.2011.811.0039

CÓDIGO 24500

Vistos.

Chamo o feito a ordem para revogar o despacho de fls. 269.

Indefiro o requerimento de fls. 265/266, tendo em vista que houve o 

trânsito em julgado da impugnação, conforme fls. 260, onde foi condenada 

a parte impugnante em custas processuais e honorários advocatícios, 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, nos termos do art. 98, §3º 

CPC.

 Ademais, consigno que nova atualização ocorrerá no momento da 

expedição da Requisição de Pequeno Valor ou, se for o caso, da 

expedição de Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo de fls. 241, oficie a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC].

 Outrossim, expeça ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, 

§1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 867-39.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DOS SANTOS HERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 867-39.2013.811.0039

CÓDIGO 53086

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 147/148, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54429 Nr: 2190-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUZINETE BRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2190-79.2013.811.0039

CÓDIGO 54429

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 207/220, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53465 Nr: 1257-09.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO FELICIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA 

- OAB:150793-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1257-09.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 53465.

Vistos.

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar ajuizada pela 

Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento s/a em face de 

Genivaldo Feliciano dos Santos, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Indefiro o requerimento de fl. 111 retro.

Observo que no prazo indicado em decisão de fl. 104 não foi dada 

providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, tendo se limitado o 

exequente ao pedido reiterado por medida já deferida e restada inexitosa, 

bem como não indicou bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há quase 05(cinco) anos e 

que as medidas pleiteadas pela parte passíveis de deferimento pelo 

Judiciário foram acolhidas, apesar de não terem obtido êxito.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à 

conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam as partes 

reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado 

frustradas.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54429 Nr: 2190-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUZINETE BRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25387 Nr: 1006-59.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 867-39.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DOS SANTOS HERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20457 Nr: 606-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FELÍCIA DA PAIXÃO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 

12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:11207-B/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20478 Nr: 671-11.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVINO DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 1899-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA DE FREITAS CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18141 Nr: 1333-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.275, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 14-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA SIVETI DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.218/219 , 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 646-56.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22578 Nr: 199-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 1730-34.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNDINA PONTES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54440 Nr: 2201-11.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 
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CARLOS ROBERTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 722-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINO NUNES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 1068-06.2016.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO CASMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 07/05/2018 às 13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96720 Nr: 3469-75.2016.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 07/05/2018 às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 2666-29.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte Exequente através de seu(s) procurador(es) para 

comparecer na Secretaria da Vara Única de Sapezal-MT, no prazo legal e 

retirar Carta Precatória expedida, a ser cumprida na Comarca de Nova 

Prata - RS, comprovando a distribuição nos autos no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99071 Nr: 1234-04.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte requerida à ref. 41, informando a divergência 

quanto a informação dos rendimentos do autor.

Pois bem. Tendo em vista a real importância da verdade real ao processo, 

bem como por refletir ainda diretamente sobre valores de pensão ao filho 

menor do casal, entendo que tal pedido merece prosperar.

Desta forma, DEFIRO o pedido e DETERMINO expedição de ofício para a 

empresa empregadora do requerente, qual seja, AMAGGI EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA, com endereço na rua do Cará, nº 970, Centro (Prédio 

da Cidezal Agrícola-setor RH) nesta cidade de Sapezal - MT, CEP: 

78365-000, para que forneça as seguintes informações ao Juízo no prazo 

de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) 

limitada ao teto de R$ 15.000,00(quinze mil reais):

a) A real remuneração do empregado LEANDRO COSTA DA SILVA, 

fornecendo cópia da respectiva folha de pagamento de janeiro a 

dezembro de 2017, assim como dos meses subsequentes do ano de 

2018, informando também se o requerente recebe participação nos lucros 

da empresa ou outra espécie de remuneração;

b) Se atualmente o requerente reside em imóvel da empresa.

Com a chegada da informações que deverão ter o caráter sigiloso, 

intime-se as partes para se manifestarem no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108472 Nr: 1065-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & POZZOBOM LTDA - ME, VICENCIA 

ALVES DA SILVA, ANDRÉ POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial.Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
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patamar de 10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, tudo nos termos do § 1º do artigo 829 

do CPC/2015.Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil. O(s) executado(s) deverá(ão) ter 

ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios serão reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de 

Processo Civil (art. 915 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81419 Nr: 808-60.2015.811.0078

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 07/05/2018 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 2666-29.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR parte Requerente através de seu(s) procurador(es) para 

efetuar o depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, fazendo menção 

que consta endereço da parte requerida na fazenda Juruena neste 

município de Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78188 Nr: 2062-05.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR aparte Requerente através de seu procurador para 

comparecer na Secretaria da Vara Única de Sapezal-MT, no prazo legal, 

para retirar Carta Precatória Expedida para distribuição na Comarca de 

Araripina-PE. Devendo comprovar nos autos a referida distribuição no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78304 Nr: 2118-38.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através de seu procurador, para efetuar 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça vez que o comprovante de 

depósito realizado em data de 23.03.2017, já foi usado para pagamento de 

diligência anterior, e ainda que o procedimento atual não é mais daquele 

modo. Certifica-se ainda que o nobre advogado deverá acessar o site do 

TJMT =>Serviços=>Guias=>Diligência+> e após juntar comprovante nos 

autos via PEA.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27403 Nr: 617-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:MT/13.534

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 000, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183146712.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10389 Nr: 15-49.2010.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva I I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126.504 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgar da Cunha Bueno 

Filho - OAB:OAB/MT 13604-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para Comarca de IGUATEMI-MS, juntando 

aos autos as guias pagas, ou proceda-se a retirada da Carta Precatória 

para distribuição, sendo que nesta última hipotese deverá comprovar a 

ditribuição, tudo no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27049 Nr: 410-94.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFeS, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Considerando que o requerido se encontra residindo na 

comarca de Juara-MT, expeça-se carta precatória para seu depoimento. 

Após, com a devolução da referente missiva devidamente cumprida, 

abra-se vistas às partes para apresentação de memoriais finais por 

escrito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2º Artigo 

364 do CPC, iniciando pela requerente, após à requerida, e, por fim, ao 

Ministério Público. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 583-55.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver o réu o ADRIANO SILVA DE MORAES quanto à 

acusação de prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, 

sob o manto de proteção da Lei n.º 11.340/06, o que faço com fulcro no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.4. Disposições FinaisCom 

o trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito, 

bem como o número do inquérito policial, que deu origem a presente Ação 

Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que 

aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.Após o trânsito em julgado, remeta ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 1925-67.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da 

Silva, Rosimeire Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

 Preliminarmente, homologo a desistência da oitiva da testemunha Weslen 

Correia Mattes, requerida pelo MP e pela Defesa. No mais, inquirida todas 

as testemunhas presentes, bem como, procedido os interrogatórios dos 

acusados, e, não havendo mais provas à serem produzidas nesta 

solenidade, dou por encerrada a instrução processual. Abra-se vista às 

partes para apresentação de Alegações Finais, por escrito, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. 

Após, faça-me os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 1925-67.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da 

Silva, Rosimeire Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos e examinados os presentes autos de Ação Penal registrados sob 

n° 1925-67.2017.811.0094, Código 29754, proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Silvaldo de Jesus Cruz, Reginaldo 

Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva.

S E N T E N Ç A

1. RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Sivaldo de Jesus Cruz, 

Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, devidamente 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 

33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei de nº 11.343/06, e Reginaldo Teodoro 

da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva também como incurso nas sanções 

do art. 12 da Lei 10.826/03, pelos fatos assim narrados na exordial 

acusatória:

“Ressai do Inquérito Policial em anexo que, no dia 30 de outubro de 2017, 

por volta das 21h45m, nas residências particulares localizadas na Rua 

Projetada B, n. 1304 e “casa vizinha”, no Bairro Sol Nascente, nesta 

cidade e comarca de Tabaporã/MT, os denunciados Silvaldo de Jesus 

Cruz, Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, com 

consciência e vontade, associados para o fim de praticarem “tráfico de 

drogas”, foram presos em flagrante delito vendendo, oferecendo e 

mantendo em depósito, sem autorização e em desacordo com a 

determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em 

01 (uma) porção grande de “maconha”, 1 (uma) porção pequena de 

“maconha” e diversas porções preparadas para venda de “crack”, 

conforme auto de prisão em flagrante delito e termo de apreensão 

colacionado aos autos. Consta, ainda, que os denunciados, Reginaldo 

Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, na mesma data e hora, 

possuíam uma arma de fogo e munições, consistentes em 01 (um) 

revólver calibre 22, marca “Paster”, numeração 233833 e 03 (três) 

munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar, no interior da residência do casal, 

situada na Rua Projetada B, n. 1304, no Bairro Sol Nascente, nesta cidade. 

Segundo apurado, após denúncias anônimas, policiais civis desta 

comarca passaram a monitorar a residência dos suspeitos e, na data de 

30 de outubro de 2017, após receberem uma nova denúncia de que no 

local funcionava uma “boca de fumo”, uma guarnição policial deslocou-se 

à paisana até a Rua Projetada B, Bairro Sol Nascente, Tabaporã/MT e, por 

volta das 21h45m, visualizaram os denunciados Silvaldo de Jesus Cruz, 

Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva em atitude 

suspeita, ocasionando a abordagem destes, na frente da residência de 

Reginaldo e Rosimeire. Em revista pessoal, encontraram com o denunciado 

Sivaldo, uma porção de “crack” e a quantia de R$2.662,00 (dois mil 

seiscentos e sessenta e dois reais) em dinheiro em espécie, ao passo que 

do lado de dentro do quintal da residência de Reginaldo e Rosimeire, foram 

localizadas diversas porções de “crack”, assim como a quantia de 

R$700,00 (setecentos reais) em espécie, na casa do citado casal. 

Seguidamente, o denunciado Sivaldo de Jesus Cruz confirmou manter em 

depósito, no interior de sua residência, uma grande quantidade de 

“maconha” no caibro da parte interna do telhado da residência, bem como 

uma balança de precisão, ocasionando uma busca no local. Durante a 

busca, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de 

“maconha” e uma “balança de precisão”, detalhada no termo de apreensão 

juntado ao caderno investigativo. Após, ainda em situação de flagrância, 

foram realizadas buscas no quintal da residência pertencente aos 

denunciados Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, 

oportunidade em que foram localizadas pelos policiais a arma de fogo e as 

munições acima descritas.” (fls. 05)

Instruindo a denúncia foram juntadas as peças de fls. 08/90.

Por força da decisão de fls. 95 fora determinada a notificação dos 

acusados, os quais, cientes da denúncia (fls. 104 e fls. 112), 

apresentaram defesa preliminar às fls. 105, fls. 107 e fls. 109, por 

advogado constituído.

Em decisão de fls. 113 a denúncia foi recebida e se designada audiência 

de instrução.

 Em audiência realizada na data de 23/01/2018 (fls. 140/155), foram 

ouvidas as testemunhas Fernando Bastos Vilela, Cleiton Francisco Alves, 

Gelson Amorim dos Santos e Rafael Gabriel da Silva, sendo interrogados 

os denunciados Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da Silva e 

Rosimeire Gabriel da Silva.

 Após homologação da desistência exteriorizada pelo MPE em relação à 

última testemunha, foi encerrada a instrução processual, sendo aberto 

prazo para memoriais finais.

 O Ministério Público juntou suas alegações finais em memoriais de fls. 

171/196 pugnando pela procedência da denúncia, contudo, requereu a 

absolvição apenas em relação ao delito descrito no art. 35 da Lei 

11.343/06, ao passo que, a defesa juntou seus memoriais às fls. 197/201, 

requerendo a absolvição dos denunciados, ou eventualmente a 

desclassificação da conduta do denunciado Sivaldo para a prática do 

delito descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, ou ainda, a aplicação das 

atenuantes relativas a menoridade penal, e causa especial de diminuição 

prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, verificando que não há preliminares pendentes de 

deliberação, ou questões prejudiciais a serem apreciadas, passa-se 

diretamente à análise do meritum causae.
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2.1 Dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 

11.343/06:

O Ministério Público pretende a condenação de Sivaldo de Jesus Cruz, 

Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, imputando-lhes a 

prática apenas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº 

11.343/06, ao passo que, requereu a absolvição em relação ao delito 

descrito no art. 35, da Lei de nº 11.343/06.

A materialidade delitiva está devidamente, em relação aos três 

denunciados, no que tange ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de 

nº 11.343/06, resta demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 

10/12, termo de apreensão de fls. 13/14, laudo preliminar de constatação 

de substância entorpecente juntado às fls. 15, depoimentos extrajudiciais 

de fls. 17/20, fotografias de fls. 21/25, relatório policial de fls. 89/80, e 

laudo definitivo de constatação de entorpecentes encartado às fls. 

166/169.

Quanto à autoria dos ilícitos imputados aos réus, resta indubitável, ante o 

robusto acervo probatório produzido nos autos, que aponta os acusados 

como autores dos delitos narrados na denúncia.

 Nesse ponto, incumbe destacar inicialmente, os interrogatórios prestados 

pelos denunciados perante este juízo, os quais apresentam versões 

diferentes para os fatos relatados na exordial, tal como se revela do 

interrogatório de Rosimeire Gabriel da Silva (fls. 150), que assim narrou 

quando indagada por este juízo:

“(...)no começo do ano eu vendi sim, vendi um mês e quinze dia, aí eu 

parei, por causa dos meus filhos, porque eu não queria ver meus filhos no 

mundo da droga, e não vendi mais(...)” (mídia de fls. 155).

Confirmou a denunciada que morava na mesma residência que o 

denunciado Reginaldo, aduzindo que Reginaldo apenas sabia que estava 

comercializando as substancias entorpecentes naquela época, contudo, 

nunca lhe ajudou na venda. A denunciada ainda narrou que, quando o 

denunciado Sivaldo mudou para a residência localizada ao lado de sua 

casa, já não mais comercializava os entorpecentes, e nem mesmo tinha 

conhecimento de que este se dedicava a esta prática, apenas sabia de um 

comentário de que Sivaldo era usuário e também comercializava.

A denunciada ainda narrou que não tinha amizade com o denunciado 

Sivaldo, não sabendo explicar a origem da substância que foi encontrada 

pelos policiais no “muro de sua residência”, negando que no momento da 

apreensão haviam pessoas negociando a compra das substâncias em 

sua casa (mídia de fls. 155).

Ainda, quando indagada pelo MPE sobre a origem do dinheiro encontrado 

em sua residência, esta afirmou que era oriundo de um trabalho prestado, 

contudo, confirmou que a droga foi encontrada em sua residência pelos 

policiais no momento da abordagem.

Esta é a versão da denunciada Rosimeire Gabriel da Silva, que, além de 

ser diversa da narrativa apontada na exordial, bem como, contrária a 

prova dos autos, também se encontra em divergência com a narrativa de 

seu companheiro, ora denunciado, Reginaldo Teodoro da Silva (fls. 151), 

que em seu interrogatório judicial aduziu que a sua companheira Rosimeire 

em nenhum momento comercializou substâncias entorpecentes. Tal 

versão se contradiz com a versão de Rosimeire, que em seu interrogatório 

judicial aduziu que seu companheiro Reginaldo tinha conhecimento de que 

ela comercializava droga na residência em que conviviam.

Reginaldo Teodoro da Silva prossegue aduzindo, em seu interrogatório 

judicial, que não tinha conhecimento de que seu vizinho, o denunciado 

Silvado, vendia droga na casa que se localiza vizinha da sua, quando 

indagado sobre a abordagem, narrou que deu permissão pros policiais 

entrarem em sua residência, e não foi encontrado nada em sua casa.

Relatou que a droga encontrada no muro de sua casa era do denunciado 

Sivaldo, e que os jovens estavam indo adquirir droga na casa de Silvado, 

e não na sua casa, negando que havia movimentação em sua casa (mídia 

de fls. 155).

Por sua vez, o denunciado Sivaldo de Jesus Cruz, ao ser ouvido perante 

este juízo (fls. 152), confirmou que parte dos fatos narrados na denuncia 

são verdadeiros, afirmando ser de sua propriedade a droga encontrada 

no momento da diligência, porém, é apenas usuário, e o dinheiro que foi 

encontrado era oriundo da venda de sua motocicleta.

Verberou que estava entrando em depressão, após a perda de seu filho, 

e um amigo que sabia que era usuário “(...)arrumou essa droga pra mim 

comprar (sic)”. E no dia da abordagem, que ocorreu na frente da 

residência da denunciada Rosimeire, as substâncias eram pro seu uso, ao 

passo que, a balança encontrada era da época que trabalhava em uma 

“casa de ração”, e utilizava no momento em que preparava a ração (mídia 

de fls. 155).

O denunciado Sivaldo informou que a droga encontrada na casa da 

denunciada Rosimeire também lhe pertencia, e “havia caído de seu bolso”, 

afirmando que as pessoas que estavam na sua casa eram seus amigos, e 

apenas queriam comprar drogas, mas que não vendeu droga para essas 

pessoas e, que “nunca trafiquei na minha vida não” (mídia de fls. 155).

Desse modo, vê-se que nem mesmo as versões dos próprios 

denunciados se comunicam, sendo divergentes, na medida em que cada 

um apresenta uma narrativa.

 A primeira denunciada Rosimeire narrou que já vendeu droga, e que seu 

companheiro sabia, bem como, que não tinha amizade com o denunciado 

Sivaldo, nem mesmo sabia que este comercializava droga.

 Já o companheiro de Rosimeire, o denunciado Reginaldo, em juízo 

informou que nunca soube que sua esposa comercializava substância 

entorpecente, além de narrar que sabia que seu vizinho Silvado vendia 

drogas.

 Já Silvado, narrou em juízo que era apenas usuário, sendo de sua 

propriedade a substância encontrada, que era pra seu consumo, não se 

destinava à venda, e que no momento da abordagem estava conversando 

com a denunciada Rosimeire e seu filho, em um momento de 

descontração.

Não bastasse a divergência nos depoimentos dos próprios denunciados, 

tem-se que a testemunha Gelson Amorim dos Santos (fls. 142), quando 

ouvida neste juízo, foi incisiva em confirmar que no dia dos fatos foi até a 

residência do denunciado Sivaldo, conhecido como “Negão”, adquirir 

drogas.

A testemunha Gelson ainda informou que é usuário, e quando abordado já 

estava com uma pequena quantidade de “maconha” no bolso, e mais 

R$10,00 (dez reais) para adquirir uma outra porção revendida por Sivaldo, 

afirmando que não era amigo ou colega do denunciado, apenas lhe 

procurava para comprar “maconha”, sabendo que na casa de Sivaldo 

funcionava um “ponto de venda de drogas” (mídia de fls. 155).

Como se vê, a versão de Sivaldo não se confirma, pois este alega que as 

pessoas encontradas em sua residência eram amigos que estavam 

usando substância entorpecente em sua companhia, contudo, ao ser 

ouvido, a testemunha aduz que não mantinha relação de amizade com o 

denunciado, apenas lhe procurava para adquirir droga.

De igual modo, o informante Rafael Gabriel da Silva (fls. 144), em juízo 

informou que é vizinho de Sivaldo, sendo que, a residência de Silvado era 

muito movimentada, e haviam muitos comentários de que no local 

funcionava um ponto de uso e comercialização de substância 

entorpecente.

E, muito embora o informante tenha aduzido que Rosimeire e Reginaldo 

eram “pintores” e, que nunca ouviu dizer que estes comercializavam 

drogas, vê-se que no depoimento da testemunha Cleiton Francisco Alves 

(fls. 148), após ouvir a denúncia, este foi preciso em relatar o 

envolvimento dos três denunciados na prática delitiva de tráfico, sendo 

que, foi um dos policiais civis responsáveis pela diligência, e assim narrou:

“(...)naquela rua ali, que nessas duas residências estavam praticando o 

tráfico de, de drogas né, e daí com essas informações fizemos 

monitoramento diversas vezes né, e nesse dia né, a noite, não me lembro 

o horário, a gente abordou os três né, na verdade tava ali na frente da sua 

residência ali, e abordamo e encontramo ali na casa da Rosimeire ali no 

muro, pro lado de dentro, umas trouxinhas de uma substância 

aparentemente sendo crack(...) posteriormente fomos na casa também do 

Sivaldo, do lado vizinho, e a gente encontrou também uma outra porção de 

uma substância aparentemente sendo maconha e uma balança de 

precisão(...)”(mídia de fls. 155).

A testemunha Cleiton ainda aduziu que no momento chegaram até a 

residência dos denunciados dois adolescentes, com intuito de adquirir 

droga, sendo todos encaminhados até a delegacia para proceder com 

todos os procedimentos de praxe.

 De igual modo, a testemunha Fernando Bastos Vilela (fls. 146), em seu 

depoimento judicial, informa que participou da diligência na qualidade de 

policia civil, sendo que, na data dos fatos:

 “(...)a gente recebeu uma denuncia anônima, de que os três estariam, os 

três não, o Senhor Sivaldo, a Rosi e o filho da Rosi estariam na porta da 

casa dela, e estariam na posse de entorpecente nas vestes, a gente, eu e 

o investigador Cleiton, deslocamos até o local, com veículo 

descaracterizado né, encontramos os três na porta da casa, foi dado a 

voz, falado que era polícia, parado mão na cabeça os três, foi feita revista 

e nas vestes do Senhor Sivaldo foi encontrado umas porções de 
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substância análogas a crack, se eu não me engano, feita a revista nos 

três, na Senhora Rosimeire não foi feita, ela apenas levantou um pouco a 

camiseta, mostrou o abdômen, por ser mulher, a gente não tinha nenhuma 

policial mulher no local, e diante disso a gente começou a colocar lanterna, 

iluminar em volta de onde eles estavam, e na casa dela tem um muro baixo, 

cerca de um metro de altura, e deu pra iluminar por dentro, foi quando a 

gente viu um pacote de substância análoga a crack, tava caído lá dentro, 

dentro do terreno dela(...)” (mídia de fls. 155).

No mais, a testemunha Fernando ainda relatou que ao ser constatada a 

situação de flagrância, entraram na residência da denunciada Rosimeire e 

ao abordarem o seu esposo, o denunciado Reginaldo, este também estava 

na posse de certa quantidade de substância entorpecente, o qual ainda 

informou que havia mais drogas na casa de Sivaldo, que é ao lado. Ao se 

deslocar até a residência de Sivaldo, este entregou onde estavam as 

substâncias entorpecentes.

Afirmou que eram constantes as denuncias de que no local era comum o 

tráfico de drogas, ao passo que, no momento da abordagem duas 

pessoas chegaram para adquirir drogas na casa de Reginaldo e 

Rosimeire, e uma pessoa chegou na residência de Sivaldo, com a mesma 

intenção.

Assim, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, confirmaram os 

fatos narrados na denúncia, bem como, indicaram com precisão que os 

três denunciados praticavam o delito de tráfico de drogas na região, 

sendo que, estes foram abordados em situação de flagrante que deixa 

indene de dúvidas acerca da caracterização do delito de tráfico narrado 

na exordial.

Destaque-se que os depoimentos de policiais constituem prova fidedigna e 

confiável quando produzidos sob os princípios do devido processo legal, 

contraditório e da ampla defesa, pois parte-se do pressuposto que por 

serem agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais 

- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório 

- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por 

dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC n. 73.518-5/SP).

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, 

INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. NEGATIVA DE AUTORIA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE QUE NÃO SE SUSTENTA. PENA-BASE 

RECRUSDECIDA EM 2(DOIS) ANOS DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA 

(QUATRO QUILOS E TREZENTOS E NOVENTA E UM GRAMAS DE 

COCAÍNA). REDUÇÃO DESTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS 

ANTECEDENTES E QUE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS 

NEM INTEGRA ORGANIZAÇÂO CRIMINOSA. DIMINUIÇÃO DA PENA. 

TRÁFICO ENTRE ESTADO DA FEDERAÇAO E O DISTRITO FEDERAL. 

AUMENTO DE PENA. 1. Não há se falar em fragilidade de provas a escorar 

o decreto condenatório, visto que as declarações prestadas pelo apelante 

em Juízo, quando de seu interrogatório, apresentam-se contraditórias e 

dissociadas do conjunto probatório. 2. Na esteira da jurisprudência desta 

Egrégia Turma, "não há óbice em embasar decreto condenatório em 

depoimentos de policiais que efetuaram prisão em flagrante, 

apresentando-se, pois, como prova hábil e idônea, sobretudo quando 

harmônicos e coerentes". 3. A quantidade de 4,39Kg (quatro quilos e 

trezentos e noventa e um gramas) de massa líquida de cocaína, por si só, 

não justifica a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, 

quando as outras circunstâncias judiciais apresentam-se favoráveis ao 

Apelante. 3.1 Razoável a majoração da pena-base em 6(seis) meses. 4. 

Tratando-se de réu primário e que não ostenta antecedentes, não 

havendo noticia de que o Apelante se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa, diante das peculiaridades do caso 

procede-se à redução da reprimenda em 1/6 (um sexto). 5. Tendo em vista 

tratar-se de tráfico entre Estado e o Distrito Federal e ainda as 

circunstâncias do caso concreto, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), 

vedada a conversão em penas restritivas de direitos, nos termos do § 4º 

do art. 33 da LAT/06. 6. Sentença reformada. (20070110186450APR, 

Relator JOÃO EGMONT, 1ª Turma Criminal, julgado em 03/03/2008, DJ 

11/06/2008 p. 100) (destaque acrescido)

 Neste cenário, tem-se como inequívoco que os denunciados eram 

responsáveis pela comercialização de substância entorpecentes neste 

município, tendo sido provado pelas circunstâncias e testemunhas, bem 

como pelo Laudo de Exame Definitivo encartado às fls. 166/169, no qual 

se verifica a considerável quantidade de “maconha” e de “cocaína”, sendo 

que, parte da substância encontrada já estava embalada em pequenas 

porções, típicas da comercialização, e uma quantidade maior ainda não 

estava fracionada.

 Soma-se ao considerável montante encontrado no momento do flagrante, 

oriundo do comércio da substância, e a balança de precisão, objeto que o 

denunciado não logrou êxito em comprovar a origem, nem mesmo os 

valores se justificaram, eis que, os denunciados não apresentaram 

quaisquer comprovantes de trabalho fixo ou, ao menos, de últimas diárias 

prestadas na localidade, as quais poderiam justificar o recebimento 

daquele montante apreendido.

Poderia o denunciado Sivaldo ter indicado precisamente a origem da 

balança e, que esta, tal como alega, era oriunda do seu antigo emprego, 

porém, sequer indicou o nome do local em que trabalhava, não arrolando 

quaisquer testemunhas neste sentido, nem mesmo arrolou como 

testemunha a pessoa que, consoante afirmou em juízo, teria adquirido uma 

“motocicleta” que era de sua propriedade, e pago o total de R$5.000,00 

(cinco mil reais), frise-se que nem a placa deste veículo o denunciado 

conseguiu indicar.

Os denunciados Reginaldo e Rosimeire também não lograram êxito em 

comprovar a origem dos valores e da substância entorpecente encontrada 

no momento da abordagem, ressaltando-se que estes apresentaram 

versões que se contradizem.

Por fim, anotando que não favorece aos réus qualquer excludente de 

antijuridicidade, tampouco qualquer dirimente de culpabilidade, sendo que 

estes, ao tempo dos fatos, eram plenamente capazes de compreender o 

caráter ilícito de suas condutas e de determinarem-se de acordo com este 

entendimento, tem-se como de rigor a condenação de Sivaldo de Jesus 

Cruz, Reginaldo Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, na prática 

do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº 11.343/06.

No que tange ao delito descrito no art. 35 do mesmo Diploma Legal, tem-se 

que, consoante pleiteado pela acusação, não restou comprovado no bojo 

da instrução processual que os denunciados, se associaram de forma 

reiterada para a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 33 da 

Lei n.º 11.343/06.

Não restaram comprovadas a autoria ou materialidade do delito de 

associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, em relação aos 

denunciados.

Os elementos probatórios são inábeis para justificar o édito condenatório 

em relação a sobredito delito.

 Desse modo, restando dúvida quanto à autoria e materialidade da 

associação para o tráfico, imperiosa a aplicação do princípio "in dubio pro 

reo".

Não foram amealhadas provas aptas em indicar que os denunciados 

agiram com ajuste prévio, de forma duradoura, sendo que, estes apenas 

foram flagrados na mesma oportunidade e, consoante se viu, era de 

conhecimento comum que estes comercializavam as substâncias 

apreendidas, porém, sem qualquer indicação de associação.

Nenhuma das testemunhas arroladas foram precisas em indicar que os 

denunciados se associaram para o fim de juntos praticarem o delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes, até mesmo porque, ao que tudo indica, o 

denunciado Sivaldo reside há pouco tempo neste município, e não mantém 

vinculo duradouro e contínuo com o comércio desempenhado pela 

denunciada Rosimeire e pelo denunciado Reginaldo.

 Portanto, inexistindo prova segura do vínculo associativo estável e 

permanente entre os denunciados, isto com a finalidade de difusão das 

substâncias entorpecentes na região, sendo insuficientes as provas 

neste sentido, imperioso a absolvição de Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo 

Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, na forma do art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, apenas em relação ao delito descrito no art. 35 

da Lei n.º 11.343/06.

2.2 Do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03:

Nesse ponto, o Ministério Público pretende a condenação de Reginaldo 

Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, imputando-lhes a prática do 

delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/06.

A materialidade delitiva está devidamente, em relação aos dois 

denunciados, no que tange ao delito de posse irregular de arma de fogo 

de uso permitido, resta demonstrada através do boletim de ocorrência de 

fls. 10/12, termo de apreensão de fls. 14, depoimentos extrajudiciais de 

fls. 17/20, fotografia de fls. 24, relatório policial de fls. 89/80, e laudo 

pericial de eficiência de arma de fogo e munições, encartado às fls. 

162/165.

Quanto à autoria do ilícito imputado aos réus, resta indubitável, ante o 
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robusto acervo probatório produzido nos autos, que aponta os acusados 

como autores dos delitos narrados na denúncia.

 Quando interrogados em juízo, os denunciados Rosimeire e Reginaldo 

aduziram que desconhecem a origem da arma encontrada na residência 

em que conviviam.

Contudo, a prova amealhada nos autos indica situação que deixa indene 

de dúvidas da posse exercida pelos denunciados em relação a arma 

localizada na residência destes. O policial civil Fernando Bastos Vilela que 

participou da diligência, em seu depoimento judicial, afirmou que:

 “(...)ao clarear do dia o delegado deu ordem pra gente voltar no local, a 

gente voltou e com a claridade a gente conseguiu encontrar a arma na, 

próximo ao muro da casa dele, com divisa do outro vizinho, não do 

Sivaldo, mas do outro, estava no chão escondida, escondida não, talvez 

jogada(...)” (mídia de fls. 155).

Aduziu que desde as primeira denuncias anônimas recebidas já haviam 

notícias que os denunciados possuíam uma arma, contudo, somente após 

revista no local é que esta foi localizada e apreendida.

No mesmo sentido o depoimento judicial do policial Cleiton Francisco Alves, 

também integrante da equipe que cumpriu a diligência, confirmando que o 

revólver calibre 22 foi encontrado na residência dos denunciados 

Rosimeire e Reginaldo, quando realizavam o flagrante inerente ao delito de 

tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de elementos probatórios 

hábeis em autorizar o édito condenatório, consoante alegado pela defesa, 

eis que, tem-se as provas produzidas na esfera extrajudicial, as quais 

foram repetidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, consoante depoimentos das testemunhas arroladas nos autos, 

sendo estas os agentes policiais, aos quais se atribui alto valor probatório, 

porquanto corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos 

autos, consoante entendimento do E. TJMT, que em sede de incidente de 

uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado n.º 08 abaixo 

transcrito:

 “ENUNCIADO 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com 

as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Somando: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - 

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - 

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por 

dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC n. 73.518-5/SP).

Logo, não pode a defesa valer-se da tese de inexistência de acervo 

probatório suficiente, eis que, há nos autos elementos seguros de que os 

acusados incorreram na prática dos delitos lhes é imputado, sendo 

encontrados em situação de flagrante, na posse de uma da arma, a qual 

não possui registro, em total desacordo com a regulamentação, sequer 

apresentando versão plausível para o fato de a arma ter sido encontrada 

na residência em que conviviam ao tempo do flagrante.

 Muito embora conste nos autos laudo pericial que comprova a efetiva 

capacidade de disparos da arma em comento, tem-se como imperioso 

anotar que o delito processado nestes autos é tido como de perigo 

abstrato, de modo que, desnecessária a demonstração que a arma de 

fogo foi utilizada para lesionar ou ameaçar de lesão bem jurídico tutelado 

ou, ainda, que esta possuía efetiva capacidade imediata de disparo.

Nesse sentido é o Enunciado Criminal n.º 37, oriundo do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015-Classe CNJ 433, do E. 

TJMT, in verbis:

“ENUNCIADO 37: O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta 

ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo 

caráter ofensivo.”

Ademais, mesmo na hipótese da arma estar desmuniciada, fato também 

inocorrente no caso dos autos, em que a arma se encontrava com 

munições, ainda assim, o delito restaria configurado, sendo esta a posição 

pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se confere nos seguintes julgados: STF, 2ª Turma, HC 

95073/MS, Red.p/acórdão Min. Teori Zavascki, 19/03/2013 (info 699); STJ, 

3ª Seção, AgRg nos EAREsp 260.556/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 26/03/2014.

Para a jurisprudência, o simples porte ou posse de arma, munição ou 

acessório de uso permitido – sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar – configura o crime previsto no art. 12 

ou art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ser delito de perigo abstrato, sendo 

irrelevante o fato de a arma apreendida estar desacompanhada de 

munição, porquanto o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz 

social.

Destarte, a conduta dos réus Reginaldo e Rosimeire é típica, e se amolda 

ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, de modo que, restou comprovada a posse 

compartilhada da arma de fogo descrita no laudo de fls. 162/165, isto 

porque, a arma estava disponível a ambos os denunciados, os quais eram 

conviventes e, possuíam a arma com a mesma finalidade.

 Não milita em favor dos réus qualquer excludente de antijuridicidade, 

tampouco de culpabilidade, sendo que estes, ao tempo do crime, eram 

inteiramente capazes de entender o caráter ilícito de sua conduta e de 

determinarem-se de acordo com este entendimento.

3. DISPOSITIVO

“Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para o fim de 

CONDENAR Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da Silva e 

Rosimeire Gabriel da Silva, na prática do delito previsto no artigo 33, caput, 

da Lei de nº 11.343/06, bem como, para CONDENAR Reginaldo Teodoro da 

Silva e Rosimeire Gabriel da Silva também como incurso nas sanções do 

art. 12 da Lei 10.826/03. Por fim, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, ABSOLVO Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo 

Teodoro da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva, apenas em relação ao delito 

descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

4. DOSIMETRIA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna, passo a dosar a pena do réu, sendo necessário aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.

4.1. Da dosimetria em relação a pena do réu Sivaldo de Jesus Cruz:

4.1.1. Do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

A pena prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.

4.1.1.1 Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 

11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza um 

aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo 

cingiu-se à conformação das elementares típicas;

• antecedentes: não consta, consoante certidão de fls. 159;

• motivos do crime: não há outros motivos evidentes que não a simples 

vantagem patrimonial decorrente da traficância de entorpecente

• circunstâncias do crime: normais ao delito praticado, não havendo que 

se falar em aumento de pena;

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a 

conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal 

circunstancia já foi considerada quanto aos antecedentes.

• personalidade: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância 

judicial;

• consequências: foram consequência lógica do referido delito e, por não 

ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece 

aumento.

• comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática da conduta 

do réu.

 Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 

Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, 

entendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista que não consta circunstancia desfavorável, a fixação da pena-base 

no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 4.1.1.2 Circunstâncias Legais

• Agravantes: não há;

• Atenuantes: não há.

Destarte, converto a pena-base em provisória em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 4.1.1.3 Causas de Aumento e Diminuição

• Majorantes: não há;

• Minorantes: verifica-se que o réu é primário e de bons antecedentes, e 

não há provas nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas 

ou integre organização criminosa – fato pelo qual deve incidir a causa 

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, 

merecendo a pena ser reduzida em 1/3 (um terço); justifico o quantum da 

diminuição em virtude da expressiva quantidade da droga, frente à região 
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interiorana onde ocorreu a apreensão, para que assim, a pena privativa de 

liberdade reste proporcional ao delito praticado, alcançando-se assim os 

fins da pena; desta forma, diminuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses e 200 (duzentos) dias-multa.

4.1.1.4. Da pena final

Portanto, cabe ao réu Sivaldo de Jesus Cruz, à pena final de 3 (três) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em relação 

ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, processado nestes autos.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, 

face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). 

Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data 

do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).

4.1.1.5 Regime de Cumprimento

Traz o Art. 387, §2º do CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”.

Nesse sentido, tem-se que o réu se encontra preso cautelarmente desde 

31/10/2017 (fls. 09), ou seja, por cerca de pouco mais de 4 (quatro) 

meses, sendo que sua pena definitiva foi de 3 (três) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão. Logo, aplicando a regra imposta no Código de 

Processo Penal, bem como disposta no art. 42 do Código Penal, conclui-se 

que falta ao réu o cumprimento uma pena de 03 (três) anos.

Com efeito, o regime de cumprimento de pena do acusado deverá ser 

INICIALMENTE ABERTO, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, sendo inconstitucional, por ferir o princípio da 

individualização da pena, o regime inicialmente fechado previsto na lei dos 

crimes hediondos, consoante julgamento proferido pelo Plenário do C. STF 

(HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012), e recentemente 

referendado no julgamento do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/6/2016, de 

relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que “o crime de 

tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda”.

4.1.1.6. Substituição por Restritivas de Direitos e SURSIS

De igual forma, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à inconstitucionalidade da parte final dispositiva do art. 44 

da Lei 11.343/06 sobre a vedação da conversão das penas em restritivas 

de direito, passa-se à análise quanto aos requisitos para tal substituição.

 Com fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos 

legais, pelo que substituo a pena privativa aplicada por duas penas 

restritivas de direitos: a) a primeira consistente na prestação de serviços 

à comunidade, devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões 

do réu, sendo cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de 

condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de 

trabalho, em local a ser designado em audiência admonitória; b) a segunda 

consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à 

conta vinculada para projetos sociais.

Justifico a escolha de tais penas, pois o trabalho junto à comunidade tem 

excelente efeito ressocializador, além do que a prestação pecuniária é 

extremamente educativa, especialmente em face dos fatos apurados 

neste processo, ajudando a incutir no réu que sua conduta foi totalmente 

avessa ao trabalho e ao ganho honesto do dinheiro.

A teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.

4.1.1.7. Apelo em liberdade

Conforme jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime aberto 

substituído por pena restritivas de direitos, concedo o direito de apelar em 

liberdade, sendo assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA de SIVALDO 

DE JESUS CRUZ, salvo se por outro motivo estiver preso.

4.2. Da dosimetria em relação a pena do réu Reginaldo Teodoro da Silva:

4.2.1. Do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

A pena prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.

4.2.1.1. Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 

11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza um 

aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo 

cingiu-se à conformação das elementares típicas;

• antecedentes: não consta, consoante certidão de fls. 158;

• motivos do crime: não há outros motivos evidentes que não a simples 

vantagem patrimonial decorrente da traficância de entorpecente

• circunstâncias do crime: normais ao delito praticado, não havendo que 

se falar em aumento de pena;

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a 

conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal 

circunstancia já foi considerada quanto aos antecedentes.

• personalidade: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância 

judicial;

• consequências: foram consequência lógica do referido delito e, por não 

ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece 

aumento.

• comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática da conduta 

do réu.

 Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 

Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, 

entendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista que não consta circunstancia desfavorável, a fixação da pena-base 

no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 4.2.1.2 Circunstâncias Legais

• Agravantes: não há;

• Atenuantes: não há.

Destarte, converto a pena-base em provisória em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 4.2.1.3 Causas de Aumento e Diminuição

• Majorantes: não há;

• Minorantes: verifica-se que o réu é primário e de bons antecedentes, e 

não há provas nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas 

ou integre organização criminosa – fato pelo qual deve incidir a causa 

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, 

merecendo a pena ser reduzida em 1/3 (um terço); justifico o quantum da 

diminuição em virtude da expressiva quantidade da droga, frente à região 

interiorana onde ocorreu a apreensão, para que assim, a pena privativa de 

liberdade reste proporcional ao delito praticado, alcançando-se assim os 

fins da pena; desta forma, diminuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses e 200 (duzentos) dias-multa.

Portanto, cabe ao réu Reginaldo Teodoro da Silva, à pena final de 3 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em 

relação ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06.

4.2.2 Do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03

O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é abstratamente punido 

com detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

4.2.2.1 Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza aumento 

de pena por já estar contemplada nas elementares típicas;

• antecedentes: conforme certidão de fls. 158, o réu não registra 

antecedentes;

• motivos do crime: não restaram comprovados;

• circunstâncias do crime: de igual modo, não autorizam o aumento, eis 

que, não suficientemente comprovadas nos autos;

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a 

conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho e na sociedade, não 

merecendo, pois, aumento de pena por tal circunstância judicial;

• personalidade: igualmente faltam elementos;

• consequências: a conduta não trouxe maiores consequências, dada a 

apreensão da arma;

• comportamento da vítima: prejudicado.

Assim sendo, não havendo circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

4.2.2.2 Circunstâncias legais:

• Agravantes: não há;

• Atenuantes: não há.

Destarte, converto a pena-base em provisória em 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.

4.2.2.3 Causas de aumento e diminuição:

• Majorantes: não há;

• Minorantes: não há.

Assim sendo, converto a pena-provisória em pena definitiva em 01 (um) 

ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Sendo assim, em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei n.º Lei 
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10.826/03, resta o réu Reginaldo Teodoro da Silva condenado a pena 

definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa

4.2.3 Pena Final

Aplicando a regra do art. 69 do Código Penal, deve incidir a regra inerente 

ao concurso material, pela qual cabe ao réu REGINALDO TEODORO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, a pena final e total de 3 (três) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, devendo ser 

executada em primeiro lugar a pena de reclusão, além de restar ao réu a 

condenação ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, 

face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). 

Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data 

do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).

4.2.4 Regime de Cumprimento

Traz o Art. 387, §2º do CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”.

Nesse sentido, tem-se que o réu se encontra preso cautelarmente desde 

31/10/2017 (fls. 09), ou seja, por cerca de pouco mais de 4 (quatro) 

meses, sendo que sua pena definitiva foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção. Logo, aplicando a regra 

imposta no Código de Processo Penal, bem como disposta no art. 42 do 

Código Penal, conclui-se que falta ao réu o cumprimento uma pena de 03 

(três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção;

Com efeito, o regime de cumprimento de pena do acusado deverá ser 

INICIALMENTE ABERTO, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, sendo inconstitucional, por ferir o princípio da 

individualização da pena, o regime inicialmente fechado previsto na lei dos 

crimes hediondos, consoante julgamento proferido pelo Plenário do C. STF 

(HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012), e recentemente 

referendado no julgamento do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/6/2016, de 

relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que “o crime de 

tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda”.

4.2.5 Substituição por Restritivas de Direitos e SURSIS

De igual forma, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à inconstitucionalidade da parte final dispositiva do art. 44 

da Lei 11.343/06 sobre a vedação da conversão das penas em restritivas 

de direito, passa-se à análise quanto aos requisitos para tal substituição.

 Com fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos 

legais, pelo que substituo a pena privativa aplicada por duas penas 

restritivas de direitos: a) a primeira consistente na prestação de serviços 

à comunidade, devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões 

do réu, sendo cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de 

condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de 

trabalho, em local a ser designado em audiência admonitória; b) a segunda 

consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à 

conta vinculada para projetos sociais.

Justifico a escolha de tais penas, pois o trabalho junto à comunidade tem 

excelente efeito ressocializador, além do que a prestação pecuniária é 

extremamente educativa, especialmente em face dos fatos apurados 

neste processo, ajudando a incutir no réu que sua conduta foi totalmente 

avessa ao trabalho e ao ganho honesto do dinheiro.

A teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.

4.2.6 Apelo em liberdade

Conforme jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime aberto 

substituído por pena restritivas de direitos, concedo o direito de apelar em 

liberdade, sendo assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA de 

REGINALDO TEODORO DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

4.3. Da dosimetria em relação a pena da ré Rosimeire Gabriel da Silva:

4.3.1. Do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

A pena prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.

4.3.1.1. Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 

11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta da ré é reprovável, mas não autoriza um 

aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo 

cingiu-se à conformação das elementares típicas;

• antecedentes: não consta, consoante certidão de fls. 157;

• motivos do crime: não há outros motivos evidentes que não a simples 

vantagem patrimonial decorrente da traficância de entorpecente

• circunstâncias do crime: normais ao delito praticado, não havendo que 

se falar em aumento de pena;

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a 

conduta da ré no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal 

circunstancia já foi considerada quanto aos antecedentes.

• personalidade: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância 

judicial;

• consequências: foram consequência lógica do referido delito e, por não 

ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece 

aumento.

• comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática da conduta 

da ré.

 Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 

Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, 

entendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista que não consta circunstancia desfavorável, a fixação da pena-base 

no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.

 4.3.1.2 Circunstâncias Legais

• Agravantes: não há;

• Atenuantes: não há.

Destarte, converto a pena-base em provisória em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 4.3.1.3 Causas de Aumento e Diminuição

• Majorantes: não há;

• Minorantes: verifica-se que a ré é primária e de bons antecedentes, e 

não há provas nos autos de que ela se dedique às atividades criminosas 

ou integre organização criminosa – fato pelo qual deve incidir a causa 

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, 

merecendo a pena ser reduzida em 1/3 (um terço); justifico o quantum da 

diminuição em virtude da expressiva quantidade da droga, frente à região 

interiorana onde ocorreu a apreensão, para que assim, a pena privativa de 

liberdade reste proporcional ao delito praticado, alcançando-se assim os 

fins da pena; desta forma, diminuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses e 200 (duzentos) dias-multa.

Portanto, cabe a ré Rosimeire Gabriel da Silva, à pena final de 3 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em 

relação ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/06.

4.3.2. Do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03

O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é abstratamente punido 

com detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

4.3.2.1 Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta da ré é reprovável, mas não autoriza aumento 

de pena por já estar contemplada nas elementares típicas;

• antecedentes: conforme certidão de fls. 157, a ré não registra 

antecedentes;

• motivos do crime: não restaram comprovados;

• circunstâncias do crime: de igual modo, não autorizam o aumento, eis 

que, não suficientemente comprovadas nos autos;

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a 

conduta da ré no âmbito familiar, no trabalho e na sociedade, não 

merecendo, pois, aumento de pena por tal circunstância judicial;

• personalidade: igualmente faltam elementos;

• consequências: a conduta não trouxe maiores consequências, dada a 

apreensão da arma;

• comportamento da vítima: prejudicado.

Assim sendo, não havendo circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

4.3.2.2 Circunstâncias legais:

• Agravantes: não há;

• Atenuantes: não há.

Destarte, converto a pena-base em provisória em 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.

4.3.2.3 Causas de aumento e diminuição:

• Majorantes: não há;

• Minorantes: não há.
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Assim sendo, converto a pena-provisória em pena definitiva em 01 (um) 

ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Sendo assim, em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei n.º Lei 

10.826/03, resta a ré Rosimeire Gabriel da Silva condenada a pena 

definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa

4.3.4 Pena Final

Aplicando a regra do art. 69 do Código Penal, deve incidir a regra inerente 

ao concurso material, pela qual cabe a ré ROSIMEIRE GABRIEL DA SILVA, 

já qualificada nos autos, a pena final e total de 3 (três) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, devendo ser executada em 

primeiro lugar a pena de reclusão, além de restar a ré a condenação ao 

pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, 

face à situação econômica da ré (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). 

Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data 

do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).

4.3.5 Regime de Cumprimento

Traz o Art. 387, §2º do CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”.

Nesse sentido, tem-se que a ré se encontra preso cautelarmente desde 

31/10/2017 (fls. 09), ou seja, por cerca de pouco mais de 4 (quatro) 

meses, sendo que sua pena definitiva foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção. Logo, aplicando a regra 

imposta no Código de Processo Penal, bem como disposta no art. 42 do 

Código Penal, conclui-se que falta a ré o cumprimento uma pena de 03 

(três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção;

Com efeito, o regime de cumprimento de pena da ré deverá ser 

INICIALMENTE ABERTO, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, sendo inconstitucional, por ferir o princípio da 

individualização da pena, o regime inicialmente fechado previsto na lei dos 

crimes hediondos, consoante julgamento proferido pelo Plenário do C. STF 

(HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012), e recentemente 

referendado no julgamento do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/6/2016, de 

relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que “o crime de 

tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda”.

4.3.6 Substituição por Restritivas de Direitos e SURSIS

De igual forma, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à inconstitucionalidade da parte final dispositiva do art. 44 

da Lei 11.343/06 sobre a vedação da conversão das penas em restritivas 

de direito, passa-se à análise quanto aos requisitos para tal substituição.

 Com fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos 

legais, pelo que substituo a pena privativa aplicada por duas penas 

restritivas de direitos: a) a primeira consistente na prestação de serviços 

à comunidade, devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões 

do réu, sendo cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de 

condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de 

trabalho, em local a ser designado em audiência admonitória; b) a segunda 

consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à 

conta vinculada para projetos sociais.

Justifico a escolha de tais penas, pois o trabalho junto à comunidade tem 

excelente efeito ressocializador, além do que a prestação pecuniária é 

extremamente educativa, especialmente em face dos fatos apurados 

neste processo, ajudando a incutir no réu que sua conduta foi totalmente 

avessa ao trabalho e ao ganho honesto do dinheiro.

A teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.

4.3.7. Apelo em liberdade

Conforme jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime aberto 

substituído por pena restritivas de direitos, concedo o direito de apelar em 

liberdade, sendo assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA de ROSIMEIRE 

GABRIEL DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver presa.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

OFICIE-SE a Delegacia para que efetue a destruição da droga que 

eventualmente se encontra apreendida, devendo comunicar com 

antecedência a este juízo e ao Ministério Público a data designada para 

tanto.

Determino o perdimento de eventuais valores apreendidos em favor da 

União, por tratar-se de dinheiro proveniente do crime.

Determino a destruição da arma apreendida, conforme determina a 

normativa da CNGC.

 Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

 a) Expeçam-se as respectivas Guias de Execução Penal, 

encaminhando-a à Vara de Execuções Penais em que os réus estejam 

submetidos;

b) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF;

c) Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes;

d) Por fim, CONDENO os réus Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro 

da Silva e Rosimeire Gabriel da Silva ao pagamento das custas 

processuais (art. 804, do Código de Processo Penal).

Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 908-69.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca da certidão de fls. 130-verso, informando 

novo endereço da parte para intimação acerca da redesignação da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 661-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romalino Pedro Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao erro material constatado no dispositivo da sentença de fls. 

65, nos termos do art. 494, I, do CPC, CHAMO O FEITO À ORDEM para 

DETERMINAR que onde se lê: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido lançado na exordial, para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos 

artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. MARIA ROMALINO PEDRO FLORES, 

na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data 

desta sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.”

 LEIA-SE:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. ROMALINO PEDRO FLORES, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

No mais, mantenho incólume a sentença tal como lançada.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 1925-67.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da 

Silva, Rosimeire Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei as Carta Precatórias de fls. 218 e 

219, via malote digital, para as respectivas Comarcas (Colider/porto dos 

Gaúchos) sob os Códigos de rastreabilidade n. 811183233941 / 

81120183233942 e n. 8113234101 / 81120183234102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27403 Nr: 617-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:MT/13.534

 Impulsiono os autos para intimação do advogado de defesa, acerca do 

envio da Carta Precatórias de fls. 62, via malote digital, para a Comarca de 

Sinop-MT sob o Código de rastreabilidade n. 811203146712, pa ciência e 

acompanhamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 64-80.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Batista da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 70), o acusado por intermédio de Defensor 

nomeado, apresentou resposta à acusação (fls. 72/75), arrolando como 

suas as mesmas testemunhas arroladas na denúncia.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 15:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Intime-se o acusado.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25151 Nr: 344-51.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Severino Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 64) o acusado por intermédio de Defensor 

constituído, apresentou resposta à acusação (fl. 65), arrolando como 

suas as mesmas testemunhas arroladas na denúncia.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 10horas.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Intime-se o acusado pessoalmente. Requisite o acusado para 

comparecimento na solenidade, por se tratar de servidor público.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25516 Nr: 581-85.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR a 

ré TATIANA DA SILVA BARBOSA nas sanções do art. 147 do Código 

Penal.Passo a dosar a pena.(...) PENA FINALAssim, sendo na espécie, 

cabe a ré TATIANA DA SILVA BARBOSA a pena final de 01 (um) mês de 

detenção.4.3 Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e 

atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código 

Penal, considerando que a ré não é reincidente, estabeleço o REGIME 

ABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: a) as gerais 

mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de que o 

comparecimento a juízo deverá ser bimestral;4.6 Substituição por 

Restritivas de DireitosObservado o disposto no artigo 44, §2º, e na forma 

do artigo 45 e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, consistente em 

prestação de serviço à comunidade.(..) Disposições FinaisApós o trânsito 

em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de 

Execução Penal, encaminhando para o juízo da execução penal que esteja 

o réu submetido, para fins de consolidação e somatória com as demais 

guias de execução;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins 

do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.d)Comunique-se a vítima sobre a 

presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do CPP.e)Sem custas, por 

ter sido o réu assistida por defensores dativos.f)De acordo com a Tabela 

XIX da OAB/MT, fixo em 09 (nove) URHs os honorários do D. Causídico 

Agnaldo Valdir Pires. EXPEÇA-SE a competente certidão.Cumpra a 

escrivania, no mais, o disposto no Código de Normas da douta 

Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 
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providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21586 Nr: 958-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolgran Araújo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:MT/3099, Denovan Isidoro de Lima Junior - OAB:MT/17.114-O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu WOLGRAN ARAÚJO DE LIMA nas sanções do art. 4º, “a”, da Lei n.º 

1.521/56, bem como nas custas processuais (CPP, art. 804).Passo a 

dosar a pena.(...) Pena FinalAusentes quaisquer outras circunstâncias a 

incidir na espécie, resulta ao réu WOLGRAN ARAÚJO DE LIMA a pena 

final de 06 (deis) meses de detenção, e multa de cinco mil cruzeiros.6. 

Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se 

ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, 

estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena 

privativa de liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições: 

a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de 

que o comparecimento a juízo deverá ser bimestral;7. Substituição por 

Restritivas de Direitos e (...) DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado 

para a acusação, ANTES de comunicar o Tribunal Regional Eleitoral e o 

Instituto de Identificação; e expedir Guia de Execução Penal, façam os 

autos conclusos para a apreciação do preconizado pelo artigo 110 do 

Código Penal (PRESCRIÇÃO RETROATIVA).Cumpra-se, no que mais for 

pertinente, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tabaporã/MT, 15 de março de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1824-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dela Pria, ANDRÉ LUIZ DELA 

PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a diligencia para cumprimento do ato deprecado foi 

recolhida para cumprimento no Centro da Cidade de Tapurah, entretanto o 

endereço é na cidade razão pela qual cancelo o andamento anterior de 

envio a central de mandados, bem como promovo a nova intimação da 

parte exequente, por seu procurador, para que efetue, no prazo de 30 

dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2515-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEI, Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57599 Nr: 953-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUINI E CALVI PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA, DIOGO RAFAEL CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a parte exequente, por seu 

procurador, para juntar aos autos no prazo de 30 dias a guia de depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, visto que fora juntado apenas o 

comprovante de pagamento da referida guia, sob pena de devolução do 

ato deprecado a origem sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22432 Nr: 293-42.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 (...) , JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória 

verbalizada pelo Ministério Público Estadual, para ABSOLVER o réu JACIR 

GARBIN, brasileiro, solteiro, natural de Capitão Leonidas/PR, filho de 

Valmor José Garbin e Salete Vais Garbin, da imputação quanto ao crime 

definido no artigo 121, § 2°, incisos II e III (homicídio qualificado pelo motivo 

fútil e meio cruel), ante a desclassificação operada pelo Eg. Conselho de 

Sentença, porém condenando-o pelo crime do art. 129, § 3º, do CP (lesões 

corporais seguidas de morte).Diga-se, antes de mais nada, que a tese de 

desclassificação foi discutida e debatida em Plenário e reconhecida 

expressamente pelos senhores jurados, quando da resposta à terceira 

quesitação, razão porque, respeitada a Soberania dos vereditos e 

observado o iter procedimental garantidor do devido processo legal, a 

prolação de imediato do édito condenatório, pelo crime desclassificado, é 

medida escorreita e adequada, não havendo se falar em reabertura da 

fase instrutória ou coisa que o valha.DOSIMETRIA DA PENA (...) .3ª Fase – 

Causas de Aumento e Diminuição:Inexistem causas de aumento ou 

diminuição razão porque mantenho a pena, agora definitivamente, no 

mesmo montante de seu começo, fixando-a em 5 anos de reclusão, a qual 

deverá ser iniciada no regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, 

alínea "b" do Código Penal, na medida em que o crime foi praticado com 

violência contra pessoa, sendo, assim, vedada a substituição da pena por 

restritiva de direitos, devendo as condições serem aplicadas em sede de 

executivo de pena.Custas pelo condenado, dispensada sua exigibilidade, 

pois beneficiário da Justiça Gratuita.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61971 Nr: 420-62.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:PR/25.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O

 Processo n°: 2984-48.2017.811.0108 (Código nº: 61024)REQUERENTE: 

Banco Volvo (Brasil) S/AREQUERIDO: Claudio FarretoBUSCA E 

APREENSÃOVISTOS.[...]É o relatório.DECIDO.Consoante alterações 
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trazidas pela Lei nº 13.043/2014, que incluiu o artigo 3º, §12, ao Dec.-Lei 

nº 911/69, na ação de busca e apreensão, a parte interessada poderá 

requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo o 

cumprimento da liminar, independentemente de expedição de carta 

precatória.Tal dispositivo tem como intuito promover uma maior agilidade 

para o cumprimento da busca e apreensão, caso o veículo sobre o qual 

vige determinação de busca e apreensão seja localizado em Comarca 

diversa daquela em que tramita a ação de busca e apreensão.Na hipótese 

dos autos, após o cumprimento do mandado, o devedor fiduciário juntou 

comprovante de depósito aos autos informando ter efetuado o pagamento 

integral da dívida pendente, bem como postulou pela restituição do bem 

livre de ônus, consoante disposição do §2º, do artigo 3º do Dec.-Lei nº 

911.69.No entanto, cumpre salientar que a legislação vigente não confere 

competência a este juízo para extrapolar os limites impostos ao 

cumprimento da medida liminar, vez que tal questão está afeta ao Juízo de 

origem, competente para processar e julgar a ação de busca de 

apreensão, bem como aqueles conexos à causa.Assim, ante a 

competência exclusiva do juízo de origem, onde foi ajuizada a ação 

principal de busca e apreensão, resta prejudicada a análise do pedido de 

restituição do bem formulado pelo requerido. Portanto, expeça-se 

URGENTEMENTE ofício ao Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de 

Curitiba/PR, nos autos nº 0034795-18.2017.811.0108, nos moldes do art. 

3º, § 13º do Dec. 911/69, bem como da petição e documentos do autor 

carreados às fls. 41/47.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Tapurah/MT, 16 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54764 Nr: 2038-13.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2038-13.2016.811.0108 (Código 54764)

Requerente: João Botelho

 Requerido: DETRAN/MT

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Primeiramente, retifique-se o rosto dos autos, excluindo o Estado de Mato 

Grosso do polo passivo da demando, consoante decisão judicial pretérita 

(f.37-38).

Ademais, intime-se a parte requerida para cumprir a tutela deferida, no 

prazo de cinco dias, sob pena do cumprimento da multa aplicada de R$ 

100,00 por dia.

Entretanto, considerando a notícia da total perda do veículo pelo incêndio 

provocado por falha mecânica (f.41), necessário ressaltar que, após a 

sua regular transferência, deverá o requerente promover os atos de 

diligência junto ao DETRAN/MT para que seja realizada a sua baixa.

 Intime-se.

Às providências.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61251 Nr: 3137-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDCdS, MGCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3137-81.2017.811.0108 (Código nº: 61251)

REQUERENTE: Maria Girlandia Costa da Silva

REQUERIDO: Rodolfo Machado Lemos

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

 VISTOS.

Diante da promoção deste magistrado para assumir a titularidade da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Juína/MT, cuja entrada em exercício, segundo 

ato nº 184/2018, se dará em 02/04/2018, redesigno a audiência agendada 

neste feito para o dia 12 de abril de 2018, às 17h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 16 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51847 Nr: 462-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 162-82.2016.811.0108 (Código 51847)

Requerente: Ewerton Duda dos Santos

 Requerida: Katia Aline Silva Souza

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Cuida-se de ação de guarda promovida por Ewerton Duda dos Santos em 

face de Katia Aline Silva Souza, em favor da menor Heloisy Souza da 

Silva.

No decorrer do procedimento, mais especificamente em audiência de 

conciliação, as partes compuseram a lide, optando pela guarda 

compartilhada.

Determinada a realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora, ora requerida, não foi possível localizar o seu endereço, 

frustrando o estudo da equipe técnica do juízo.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO desde já, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos 

autos, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, sendo localizado novo endereço da requerida, promova-se 

a realização de nova tentativa de estudo psicossocial, em cumprimento à 

determinação de f.39.

 Aportando o relatório respectivo, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49396 Nr: 1240-86.2015.811.0108

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1240-86.2015.811.0108 (Código 49396)

Autor: Ministério Público Estadual

 Representado: Jeferson da Conceição

REPRESENTAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de representação por infração administrativa às normas de 

proteção à criança e adolescente oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em face de Jeferson da Conceição, pela suposta infração do 

artigo 258 do ECA.

 Regularmente citado o representado apresentou contestação (f.63-67).
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Nesse passo, nos termos do artigo 197 do ECA, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 12 de abril de 2018, às 15h30min.

Intime-se o Ministério Público, as testemunhas, o representado e a 

Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58488 Nr: 1435-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - OAB:15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 (...) A requerida, regularmente citada, apresentou contestação, afirmando 

que em nenhum momento dificultou as visitas ao menor, destacando que 

em algumas ocasiões prezou pelos compromissos escolares do 

adolescente.A requerida ressaltou, ainda, que o genitor não possui 

qualquer conhecimento dos compromissos escolares e dos cursos 

desenvolvidos pelo filho menor, afirmando que deve ser priorizado, antes 

do convívio com os pais, o crescimento pessoal do menor.Destaca, 

inclusive, que o genitor oferece ao menor, literaturas menos 

recomendadas, tais como sobre armas de fogo, o que julga ser impróprio 

ao desenvolvimento do filho comum. Em sua impugnação o requerente 

reforça que a requerida não rebateu a informação de que o adolescente 

esteja sob a guarda de fato dos avós maternos, pugnando, mais uma vez, 

pela concessão da guarda compartilhada na forma postulada na 

inicial.Nesse passo, os pontos controvertidos entre as partes versa 

principalmente sobre a educação do menor, sobre a possibilidade da 

guarda compartilhada eventualmente prejudicar o desenvolvimento do 

adolescente, já que as partes não residem na mesma cidade.Deste modo, 

primeiramente, necessário se faz a realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, a fim de constatar a real situação em que se 

encontra o adolescente, bem como sobre a possibilidade de mudança da 

guarda já estabelecida.Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de cinco 

dias.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 1163-43.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA, 

MARILENE CITADELLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Processo n°: 1163-43.2016.811.0108 (Código nº: 53165)REQUERENTE: 

Daniel BarbieroREQUERIDO: Luis Carlos Marques da Silva e 

outraRESCISÃO CONTRATUALVISTOS.Cuida-se de ação de rescisão 

contratual fundamentada em instrumento particular de arrendamento de 

imóvel rural intentada por Daniel Barbiero em face de Luis Carlos Marques 

da Silva e Marilene Citadella da Silva.[...]Nesses moldes, considerando que 

o requerente não demonstrou a dificuldade financeira alegada, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita formulado.Intime-se o reconvinte para comprovar 

o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob 

pena do seu não recebimento da peça reconvencional.Recolhidas as 

custas processuais devidas, intime-se o autor/reconvindo para e 

manifestar sobre a contestação e a reconvenção, no prazo de 15 dias.No 

mesmo prazo, ante ao teor da manifestação de fls. 121/124, informando 

que o requerente já se encontra na posse dos maquinários que lhe 

deveriam ser restituídos, deverá o autor se manifestar, prestando os 

esclarecimentos necessários, inclusive quanto a alegação de que os bens 

foram retirados da propriedade dos requeridos, sem qualquer 

autorização.Após, intime-se o reconvinte para se manifestar, remetendo 

os autos à conclusão na sequencia para deliberações.Às 

providências.Tapurah/MT, 16 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58688 Nr: 1531-18.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Marques Citadella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1531-18.2017.811.0108 (Código nº: 58688)EMBARGANTE: 

Rafael Marques CitadellaEMBARGADO: Daniel BarbieroEMBARGOS DE 

TERCEIROVISTOS.Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por Rafael 

Marques Citadella em face de Daniel Barbiero, objetivando ser reintegrado 

na posse de 01 grade aradora 16x28 (16 discos de 28 polegadas) da 

marca Tattu e de 01 lâmina dianteira plaina da marca Baldan, que teriam 

sido usurpadas de sua posse em decorrência de cumprimento errôneo de 

ordem de restituição exarada na ação de rescisão contratual c/c perdas e 

danos, cód. 53165, em apenso. Aduz que no referido processo foi 

prolatada decisão determinando a restituição ao embargado de 01 trator 

da marca Massey Ferguson, modelo 295, série nº 2777003705; 01 

conjunto de lâmina da marca Tattu; 01 conjunto de guincho traseiro para 

levantamento de Bags e 01 grade aradora 20x28, marca Tattu, todavia, no 

momento de cumprir a ordem exara o Oficial de Justiça se equivocou, 

porquanto apreendeu bens de sua propriedade consistentes em 01 lâmina 

dianteira plaina da marca Baldan e 01 grade aradora de 16x28, marca 

Tattu, que estavam no terreno do Sr. Luiz Carlos Marques da Silva, ora 

requerido nos autos principais.Portanto, requer a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela processual de urgência, para ser 

reintegrado na posse dos bens indevidamente apreendidos nos autos de 

cód. 59382.[...]Desse modo, arrefecida a plausibilidade do direito invocado 

e não demonstrada a urgência da pretensão, indefiro a tutela 

emergencial.Rejeitada a pretensão liminar, cite-se o embargado para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias (art. 679/CPC).Após, 

vistas ao embargante para se manifestar e, finalmente, conclusos para 

decisão sobre eventual pedido de dilação probatória ou julgamento 

antecipado da lide.Às providências.Tapurah/MT, 16 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57697 Nr: 1000-29.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelio Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

(a)condenar a requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, 

ante a cobrança indevida e injustificável de dívida inexistente, os quais 

restam fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresentam 

razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação ilícita.(b)Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de 

mora devem incidir a partir da citação (art. 405/CC) e a correção monetária 

desde a data do arbitramento.Como consequência da sucumbência 

processual, custas e honorários advocatícios a encargo do demandado, 

os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da 

condenação.Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se 

eventual pedido de cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, 

remetendo ao arquivo se silentes as partes.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as devidas baixas.P.R.I.C.Tapurah/MT, 14 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59382 Nr: 1977-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Marques Citadella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1977-21.2017.811.0108 (Código nº: 59382)

EMBARGANTE: Rafael Marques Citadella

EMBARGADO: Daniel Barbiero

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por Rafael Marques Citadella 

em face de Daniel Barbiero, objetivando ser reintegrado na posse de 01 

grade aradora 16x28 (16 discos de 28 polegadas) da marca Tattu e de 01 

lâmina dianteira plaina da marca Baldan, que teriam sido usurpadas de sua 

posse em decorrência de cumprimento errôneo de ordem de restituição 

exarada nos autos principais (Cód. 53165).

 Aduz que no referido processo foi prolatada decisão determinando a 

restituição ao embargado de um trator da marca Massey Ferguson, modelo 

295, série nº 2777003705; de um conjunto de lâmina da marca Tattu; de 

um conjunto de guincho traseiro para levantamento de Bags e da grade 

aradora, Marca Tattu 20x28, todavia, no momento de cumprir a ordem 

exara o Oficial de Justiça se equivocou, apreendeu bens de sua 

propriedade - que estavam no terreno do Sr. Luiz Carlos Marques da Silva, 

ora requerido nos autos principais.

Traçados estes fatos, verifica-se que a pretensão verbalizada pelo 

embargante já foi materializada nos autos nº 1531-18.2017.811.0108 – 

cód. 58668, tratando-se este de mera reprodução daqueles autos, 

tornando evidente a ocorrência de litispendência.

A litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de duas ações que 

possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

nos termo do art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil:

“Art. 337. (...)

 § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de 

mais de um processo simultaneamente (…) Demonstrada, pois, a 

ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a 

identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, 

o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de 

Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., p. 281).

Sendo assim, concluo pela existência da litispendência entre as ações, 

tendo em vista que todas as partes são iguais, têm mesmo pedido e causa 

de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º ao 3º, do NCPC, a qual pode ser 

conhecida de ofício, conforme previsão do §5º do mesmo dispositivo legal.

Evidenciada, portanto, a ocorrência de litispendência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito é a medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, V do Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

Tapurah/MT, 16 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59947 Nr: 2313-25.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adarcely Moreira Ferreira, Lilia Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2313-25.2017.811.0108 (Código 59947)

Requerentes: Adarcely Moreira Ferreira e Outra

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Adarcely Moreira Ferreira e Lilia Ferreira dos Reis, 

objetivando a regulamentação da guarda do menor Rhayra Reis dos 

Santos, menor, que estava sob a guarda da avó materna e hoje 

encontra-se sob a guarda da genitora.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 13 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24914 Nr: 1190-36.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Stumpf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DIAS PEREIRA - 

OAB:104625/MG, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1190-36.2010.811.0108 (Código 24914)

Requerente: Itaú Seguros S/A

Requerida: Maria Madalena Stumpf

AÇÃO REPARAÇÃO DANOS

VISTOS.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os documentos 

apresentados às f. 164-177, no prazo de cinco dias.

Sem prejuízo, deverão as partes indicar as provas que ainda pretendem 

produzir, no mesmo prazo, sob pena de desistência tácita.

Em caso de inércia das partes, conclusos para sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 15 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 822-51.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Mateus 

Pereira dos Santos para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinha com Wérica de Moraes dos Santos, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Isento as 

partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 1.060/50.Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de 

Registro Civil respectivo.Após, feitas as devidas anotações e 

c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 15 de 

março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1009-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FRIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Ferreira Lacerda Frizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847

 Processo n°: 1009-25.2016.811.0108 (Código nº: 52871)

REQUERENTE: Jorge Frizzo

REQUERIDO: Eliene Ferreira Lacerda Frizzo

DIVÓRCIO

VISTOS.

Diante da promoção deste magistrado para assumir a titularidade da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Juína/MT, cuja entrada em exercício, segundo 

ato nº 184/2018, se dará em 02/04/2018, redesigno a audiência agendada 

neste feito para o dia 12 de abril de 2018, às 17h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 16 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49450 Nr: 1272-91.2015.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru 

Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1272-91.2015.811.0108 (Código 49450)

Requerente: Conseg Administradora Ltda ME

Requeridos: Agrícola Takahashi Ltda ME e Outros

AÇÃO MONITÓRIA

VISTOS.

Apresentando a ré embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se e 

intime-se a autora para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 702, §5º, do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 15 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26183 Nr: 787-33.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Osorio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Selinger, EDSON LUIZ SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13.124/B, Eugênia Aparecidas de Aguiar - OAB:OAB/MT 

17.589, MARIO RAUL CASTILHO - OAB:13125-B/MT, Saulo da Silva 

Colmati - OAB:OAB/MT5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n°: 787-33.2011.811.0108 (Código nº: 26183)

REQUERENTE: Ademar Osorio da Silveira

REQUERIDO: José Selinger e outro

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Diante da promoção deste magistrado para assumir a titularidade da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Juína/MT, cuja entrada em exercício, segundo 

ato nº 184/2018, se dará em 02/04/2018, redesigno a audiência agendada 

neste feito para o dia 12 de abril de 2018, às 16h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 16 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 2712-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 290-63.2004.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MULLER, ELIZANGELA BREMM MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO BONFÁ DORNELAS, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS, JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS 

PICCINI, NAYR BONALDI BUCATER, ESPÓLIO DE AZIZ BUCATER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:OAB/MT 7134, Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 Desse modo, intime-se os autores a esclarecerem qual é a área que 

pretendem usucapir, se aquela originalmente indicada na inicial ou esta 
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outra apontada na petição de fl. 451/514, além de indicarem qual o valor 

dado á causa, porque somente comunicaram ter recolhido custas 

complementares, mas não modificaram o valor da ação, bem como 

apontarem os confinantes da área supostamente usucapienda, para os 

fins do art. 942 do CPC/73.Prazo de 5 dias, pena de extinção da 

ação.Passado o prazo, obedecida ou não a ordem, conclusos para 

decisão.Publique-se. Às providências.Tapurah – MT, 16 de março de 

2018.FABIO PETENGILL. Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000139-26.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DENERTON JANNER DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000139-26.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

DENERTON JANNER DA CRUZ REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: PAULO ROBERTO JANNER 

DE ABREU OAB: MT0021508A Endereço: SENADOR AZEREDO, 29, SAO 

BENEDITO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 

15:40 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de 

Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000242-33.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000242-33.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

LORIVAL DOS SANTOS SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT0008343A-O 

Endereço: DES JOSE DE MESQUITA, 255, APTO 1301, ARAES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-190 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 13:40 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000297-81.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000297-81.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

RICARDO FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA OAB: MT0013245S-A Endereço: HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONCA, 1731, SALA 709, 7º ANDAR, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 14:00 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000297-81.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000297-81.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

RICARDO FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: 

MT0011068A Endereço: MATO GROSSO, 150, CENTRO, TAPURAH - MT - 

CEP: 78573-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 14:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000014-24.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000014-24.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

RICARDO FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: 

MT0011068A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 

15:20 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de 

Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000015-09.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIONE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORNITA BOREL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000015-09.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

CLEDIONE COSTA REQUERIDO: ORNITA BOREL DE SOUZA Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: CLAUDIO BIRCK OAB: MT0010093A Endereço: desconhecido , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 15:40 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010196-23.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)
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NUMERO DO PROCESSO: 8010196-23.2013.8.11.0108 REQUERENTE: 

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A 

Endereço: CURITIBA, S/Nº, CENTRO, ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 16:00 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010000-14.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA PEREIRA INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES CAO DE FARIAS 02904354123 (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010000-14.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

JAILMA PEREIRA INACIO DOS SANTOS REQUERIDO: ADRIANO 

RODRIGUES CAO DE FARIAS 02904354123 Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT0009601A Endereço: Avenida 

ROMUALDO ALLIEVI, 1084, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 10/04/2018 Hora: 16:20 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61951 Nr: 979-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 42-43, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 23 de abril de 

2018, às 13:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 248-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA EMA HUTTINGER, ARNILDO ARMINDO 

HUTTINGER, RENILDA ELSIRA HUTTINGER, ELIANI HUTTINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, considerando que houve habilitação dos herdeiros em 

sucessão a falecida (fl.88), que para expedição do rpv/precatório faz-se 

necessário especificar qual cota parte que cabe a cada herdeiro, eis que 

a expedição dos rpv/precatório junto ao Sistema e-PrecWeb ocorre de 

forma individual, ou seja, um para cada parte/pessoa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 189-07.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DONIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062, TIAGO FRIGHETTO 

- OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 24-25, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 23 de abril de 

2018, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 189-07.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DONIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062, TIAGO FRIGHETTO 

- OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 24-25, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 30 de abril de 

2018, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37408 Nr: 5-32.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJDSB, MDSB, JADSB, JAIME BREGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do documento de fl. 116, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 1327-14.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do documento de fl. 122, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 248-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022019/3/2018 Página 575 de 585



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA EMA HUTTINGER, ARNILDO ARMINDO 

HUTTINGER, RENILDA ELSIRA HUTTINGER, ELIANI HUTTINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do documento de fl. 119, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57001 Nr: 1275-18.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA VENÂNCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO formulado por Fátima 

Venâncio de Oliveira contra Credsystem Administradora de Cartões Ltda, 

em que expôs, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou 

registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Narrou que, em 

razão do ocorrido, foi submetida a danos morais. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e 

condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que relatou que houve contratação fraudulenta realizada por terceiros 

em seu nome. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

realizada audiência (fl. 33), restando infrutífera a conciliação. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Decido. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de regência, todo 

comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, 

que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da 

violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52984 Nr: 185-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Vistos.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal das partes, bem como o 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confesso.

Designo audiência de instrução para o dia 29/05/2018 às 14:40 horas, 

face a ausência de data anterior na pauta, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão. Se já constante dos autos, proceda-se à intimação.

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11449 Nr: 1014-39.2004.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMO, IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTNDN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 IRACI MARIA OLDONI e IROCINDO OLDONI propôs ação em face do 

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE e JOSÉ CARLOS E SILVA, 

objetivando compensação por dano moral. Alega que foi realizado na data 

de 11/01/2000 no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, procedimento 

cirúrgico no paciente Fernando Antonio Oldoni (falecido), vindo a receber 

alta hospitalar na data de 13/01/2000. Diante das circunstâncias 

apresentadas posteriormente, a mãe do requerente levou novamente até o 

hospital para que fossem tomadas as devidas providências. Declara que 

precisou encaminhar o filho para o Hospital e Maternidade Santa Inês, 

localizado na cidade de Colíder/MT, para que fosse realizado novo 

atendimento, tendo seu filho, ora falecido, submetido a novo procedimento 

cirúrgico, tendo em vista não ter sido realizado no primeiro atendimento, 

conforme esperado. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 

03/23. Audiência de conciliação às fls. 39/40, a qual esta restou 

infrutífera. A contestação às fls. 43/46 alega que os prontuários e demais 

documentos alterados com o intuito de fraudar o Sistema Único de Saúde 

– SUS, para o ressarcimento de procedimento não coberto pelo mesmo, se 

deu com a aprovação dos genitores do paciente, a fim de se beneficiarem 

dos serviços gratuitos prestados pelo SUS através da instituição 

hospitalar gerida pelo requerido. Afirma que o médico agiu sem o 

conhecimento e autorização do Diretor Clínico do Hospital Municipal à 

época, ao realizar cirurgia de hipospadia e não de fimose. A contestação 

do segundo requerido às fls. 113/115 se deu por negativa geral. Decisão 

de saneamento às fls. 118/119 em que, entre outras questões, declarou a 

ilegitimidade passiva do requerido José Carlos e Silva,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11449 Nr: 1014-39.2004.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMO, IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTNDN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58339 Nr: 549-10.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MARCANTE -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Abram-se vistas dos autos ao representante ministerial para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52902 Nr: 142-72.2014.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50784 Nr: 704-52.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 984-52.2014.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 184-24.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 571-73.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 346-48.2016.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54448 Nr: 1167-23.2014.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDMB, ERDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, TJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37632 Nr: 193-25.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35181 Nr: 389-63.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VALÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1181-41.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 148-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉIS PAULO DEOCLECIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55980 Nr: 730-45.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 554-95.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 Vistos.

Visando readequar a pauta, antecipo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de março de 2018, às 13:30 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56848 Nr: 1187-77.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON NOLETO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29361 Nr: 1564-34.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva - 

OAB:8170, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 50336 Nr: 237-73.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARIANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 1076-35.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTHER MARKS -ME, GUNTHER MARKS, 

SALETE APARECIDA RAMOS MARKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 87-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35169 Nr: 379-19.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60340 Nr: 100-18.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMIRO PEDROSO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1452-89.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESOLINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39757 Nr: 830-39.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI, PAULO 

CEZAR ZANTEDESCHI GOULART, PASCOAL ALBERTON, EDIVALDO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52848 Nr: 105-45.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLTER PAULO BEÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 
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- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53427 Nr: 526-35.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14887 Nr: 214-45.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A, ROGERIO LAVEZZO - OAB:5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50555 Nr: 467-18.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. BORGES RODRIGUES - ME, ANTONIO 

CARLOS BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 213-60.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS, MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA DE OLIVEIRA 

FREITAS, CRISTYANNE HATTORI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 1234-85.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z. M. FERREIRA MADEIRA, ZENILDA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37702 Nr: 263-42.2010.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO JOSÉ MOKFA, JUREMA MOKFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ SÃO JOSÉ, ROSELI RIBEIRO 

DIAS SÃO JOSÉ, EDELSON LUIZ BÓRMIO, VERA LUCIA SÃO JOSÉ 

BÓRMIO, BÓRMIO E ZANATTA LTDA, BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, 

LUIZ CLAUDIO NOLI, OTAVIO RODRIGUES SALOMÃO, ANDERSON LIMA 

VENANCIO, JOSÉ RAMPAZO, JOSÉ FERNANDO ALVES, CARLOS 

ROBERTO BARBOSA, APARECIDO PAIXÃO DA SILVA, TATIANA 

FRANCIELE GONÇALVES, TEREZINHA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ADORNO VASILIO - 

OAB:78972, PEDRO HENRIQUE BORMIO - OAB:78.309-PR

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58339 Nr: 549-10.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MARCANTE -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50874 Nr: 801-52.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMIRO PEDROSO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36987 Nr: 1005-04.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIR SANAJOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52163 Nr: 847-07.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52722 Nr: 1352-95.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39403 Nr: 511-71.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ANTONIO DE SOUZA, DARILEI 

LEMES DA SILVA, BRUNO PEDRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11449 Nr: 1014-39.2004.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMO, IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTNDN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29927 Nr: 7-22.1998.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS]

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38311 Nr: 872-25.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.M. FERREIRA MADEIRAS -ME, ZENILDA 

MARIA FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14889 Nr: 212-75.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 948-44.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

ARMANDO DATSCH, MYLENA PARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT 

Nº 8403

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60854 Nr: 362-65.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62775 Nr: 1362-27.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ferreira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 [...]Vistos, etc.A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta 

do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal:“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (art. 5º, LV da Constituição Federal).Lado 

outro, a denúncia somente pode ser rejeitada quando ficar comprovada 

sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício 

dessa ação, consoante art. 395 do Código de Processo Penal:“Art. 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - 

faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal;III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 68-03.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Costa Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18.079/O

 DESPACHO

Vistos.

 Designo audiência de justificação para o próximo dia 22.01.2018, às 

15h30min.

Intime-se o Advogado de Defesa pelo meio mais célere.

Oficie-se com urgência à Cadeia Pública solicitando a condução do 

reeducando.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63347 Nr: 1609-08.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.
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Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2018, às 

14h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62775 Nr: 1362-27.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ferreira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz, 

OAB/MT 20.780, para atuar como advogada dativa do acusado, cujos 

honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme trabalho 

realizado e Tabela da OAB/MT.

Intime-se a causídica para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1206-39.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Roca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 68-03.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Costa Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18.079/O

 Vistos, etc.

1- Desentranhem-se as fls. 170/268, pois são cópias de peças dos autos 

para formação do traslado do agravo em execução e, portanto, não 

devem ser entranhadas ao processo.

2- Dê-se vista ao Ministério Público sobre o agravo em execução, pelo 

prazo legal.

Após, conclusos para análise do juízo de retratação.

3- Dê-se vista, ainda, ao Ministério Publico sobre os documentos de fls. 

269/278, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 810-62.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo do Carmo de Oliveira, Eldon Bispo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison de Oliveira Souza 

Junior - OAB:18255-B, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Ante o exposto, DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

RONALDO DO CARMO DE OLIVEIRA, mediante a imposição das seguintes 

medidas cautelares:a) comparecer em juízo entre os dias 01 e 05 de cada 

mês para justificar suas atividades;b) fornecer endereço certo e 

comunicar ao juízo a cada mudança de endereço;c) não andar armado;d) 

não se envolver em novas infrações penais.Expeça-se alvará de soltura 

do acusado RONALDO DO CARMO DE OLIVEIRA, se por outro motivo não 

deva permanecer preso, ficando o acusado ciente de que o 

descumprimento de quaisquer das medidas cautelares acarretará 

revogação do benefício e decretação da prisão preventiva.Cumprido o 

alvará de soltura, retire-se a tarja preta da capa dos autos.2- Intimem-se 

os advogados dativos nomeados para os acusados para apresentar 

defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 806-93.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art.487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil.

Assim, os juros e correção monetária da condenação prevista na 

sentença deverão seguir os ditames da Lei 11.960/2009.

Dou como transitada nesta data a sentença, desnecessária a intimação 

das partes, na forma dos art. 914 e 915 da CNGC.

Intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença 

no prazo de dez dias. Nada requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 525-74.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosirene de Oliveira Javanu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se o patrono do autor para que se manifeste entre cinco dias, sob 

pena de extinção.

Após, decorrido o prazo sem resposta, dê-se vistas ao INSS quanto ao § 

6º do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 50719 Nr: 538-44.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião Cezario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art.487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil.

Assim, os juros e correção monetária da condenação prevista na 

sentença deverão seguir os ditames da Lei 11.960/2009.

Dou como transitada nesta data a sentença, desnecessária a intimação 

das partes, na forma dos art. 914 e 915 da CNGC.

Intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença 

no prazo de dez dias. Nada requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 19612 Nr: 822-67.2003.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naercio Marcolino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o requerido às fls. 197/199.

Oficie-se para implantação do benefício.

Após, intima-se o autor para que promova pedido de cumprimento de 

sentença, apresentando os cálculos atualizados, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121430 Nr: 545-48.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLdS, ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:5871- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes tem por objeto uma cédula de crédito bancário 

para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária sob o 

número 004251255. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor 

procedeu à sua notificação extrajudicial (pág.46/47), sendo que, mesmo 

após a referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Sendo 

assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão 

do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do requerente, na 

pessoa por ele designada no item IV da petição inicial.Executada a liminar, 

CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.INDEFIRO o pedido de expedição de 

ofícios ao DETRAN e a Secretária da Fazenda Estadual.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 

911/69.De Feliz Natal, para Vera/MT, 15 de março de 2018.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito em Substituição Legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103801 Nr: 1376-38.2014.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEUSDETE JOSÉ BARBOSA MACIEL, 

Cpf: 49669575168, Rg: 0505964-0, Filiação: Eronildes Maria Barbosa 

Maciel e Waldir Pires Maciel, data de nascimento: 19/08/1970, natural de 

Nobres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Desse modo, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

decretar a destituição do poder familiar do genitor do menor Deusdete 

José Barbosa Maciel, com fundamento no art. 1.638, inc. II, do Código Civil 

e no art. 24 do ECA, mantendo por sua vez a guarda provisória do menor 

Lucas Felipe Silva Macial em favor da tia paterna senhora Erenita Macial 

de Almeida, uma vez que resguardado o interesse do menor. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.INTIME-SE a Sra. Erenita Macial 

de Almeida para, querendo, ajuizar a competente ação de guarda em favor 

do infante.CIÊNCIA o Ministério Público.Procedimento isento de custas 

processuais.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 15 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107093 Nr: 1073-87.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.G. do Prado - Multiterra Engenharia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos n.1073-87.2015.811.0102

Código n. 107093

Vistos, etc.

Em que pese a certidão de ref. 61, verifico que a intimação se deu ao 

advogado do autor da causa, e não ao autor da reconvenção conforme 

determinado à decisão retro, desse modo, INTIME-SE o Município de Vera, 

nos termos da decisão de ref. 57.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  02 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E DONATÁRIO A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES – 

COOPAMAZP DE DOM AQUINO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – 

Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 

ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo FÓRUM 

DA COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito 

e Diretora do Fórum, Doutora LAURA DORILÊO CÂNDIDO, e, do outro lado,  a 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS 

PALMARES – COOPAMAZP DE DOM AQUINO, inscrita no CNPJ 07.905.917/0001-37, 

com sede no Município de Dom Aquino/MT, neste ato representada por sua Presidente 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade n° 299 

466 SSP/MT, e do CPF n° 460 881 301 30, residente e domiciliado no Assentamento Zumbi 

dos Palmares, Município de Dom Aquino/MT, doravante  DONATÁRIA, têm posto e 

acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento da entidade 

doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM DESCRIÇÃO TOMBO VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

SITUAÇÃO 

01 CPU HP DESKTOP  110784 40,00 Danificado/ocioso 

01 MONITOR VIDEO COLORIDO – 

HP LCD 17 PLEGADAS 

110787 15,00 Danificado/ocioso 

02 NOBREACK SMS NET 4 – SMS -  
MANAG NET4 

91022 
91206 

30,00 Danificado/ocioso 

doados pelo CNJ 

01 Poltrona - Azul -Espaldar alto fixa, 
assento regulável a gás revestida 
em tecido com espuma injetada 

 

33397 

 

20,00 

 

Ocioso/obsoleto 

02 Cadeira fixa com braço, azul 33206 
33441 

15,00 Danificado/ocioso 

01 Banco de açõ revestido em tecido e 
espuma (reformado) 

33202 15,00 Danificado/ocioso 

01 Bebedouro Coluna -  IBBL  
aço com 2 torneiras 

111423 15,00 Danificado/ocioso 

 

01 

 
Mesa de madeira tipo mogno - 3 
gavetas Tabaco – com proteção de 
vidro 

 
33185 

 

15,00 

 

Danificado/ocioso 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma 

vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 

274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 

0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos 

na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
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A presente doação atenderá à COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DO 

ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES – COOPAMAZP DE DOM AQUINO,  que 

tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho da Cooperativa 

demonstrando assim o interesse público da presente doação;  

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha por 

outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá com 

base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que 

atenda as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, 

objeto deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienação dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita no ato 

da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta 

do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 

direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
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Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas 

alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até 

o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida 

judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na 

esfera administrativa. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

Dom Aquino, 19 de fevereiro de 2018. 

 

LAURA DORILêO CÂNDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA  

Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DO ASSENTAMENTO 

ZUMBI DOS PALMARES – COOPAMAZP DE DOM AQUINO 

DONATÁRIO 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  03 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DONATÁRIO A CADEIA PUBLICA DE 

DOM AQUINO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do 

Estado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de 

Mendonça, S/N – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, 

telefone (65) 3613-8242/8243 ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, 

neste ato representado pelo FÓRUM DA COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa 

da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e Diretora do Fórum, Doutora LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO, e, do outro lado,  a SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no 

CNPJ 03.507.415/0020-07, com sede na Avenida Transversal – Bloco B s/n – Terreo  

CPA – Cuiiaba/MT - Cep. 78050-970,  Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Senhor 

AMARILDO MARQUES GUIMARÃES – Diretor Substituto da Cadeia Publica de 

Dom Aquino, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Dom Aquino/MT, 

portador da Cédula de Identidade n° 496 528 SSP/MT, e do CPF n° 537 326 421 00, 

doravante  DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de 

DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 

móveis abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento 

da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM DESCRIÇÃO TOMBO VALOR 
UNITARIO 

R$ 

SITUAÇÃO 

01  
CADEIRA MILAN - DIGITADOR 

 
33673 

 

 
20,00 

 
Ocioso/obsoleto 

01 MESA SECRETARIA – 6 GAVETAS 33281  
20,00 

Ocioso/obsoleto 

01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 
12.000 Btu's – cor branca – marca LG – 
série 812zhy2e369   

106732  
400,00 

 
Ocioso/ obsoleto 

03 CPU HP DESKTOP  082387 
082393 
082394 

 
50,00 

Ocioso /obsoleto 

03 MONITOR VIDEO COLORIDO – HP 
LCD 17 PLEGADAS 

081922 
081923 
081924 

 
30,00 

Ocioso/obsoleto 

01 POLTRONA –PRETA –GIRATORIA – 
ESPALDAR ALTO – MILANFLEX 

 
33315 

 
30,00 

Ocioso/danificado 

  
 
04 

 
 
NOBREACK STAY -1200 USB  

083612 
084746 
084749 
084750 

 
 

30,00 

 
Ocioso/danificado 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse 

público, uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade 

com a decisão de fls. 274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS 

INSERVÍVEIS CIA Nº 0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos 

descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá à CADEIA PUBLICA DE DOM AQUINO,  que tem por 

objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da Instituição 

demonstrando assim o interesse público da presente doação;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação à escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que 
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doação de materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do 

DONATÁRIO, desde que atenda as seguintes condições: 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse 

social, objeto deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo 

de 60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 

reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em 

outra instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao 

DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-

á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita 

no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 

correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, 

o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, 

inciso II, Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco 

Regulatório, e suas alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por 

extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
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Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida 

judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas 

na esfera administrativa. 

 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma. 

Dom Aquino, 19 de fevereiro de 2018. 

 

LAURA DORILEO CÂNDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

AMARILDO MARQUES GUIMARÃES  

Diretor da Cadeia Publica de Dom Aquino  

DONATÁRIO 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  04 /2018/DF 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DONATÁRIO POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do 

Estado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens 

de Mendonça, S/N – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, 

telefone (65) 3613-8242/8243 ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, 

neste ato representado pelo FÓRUM DA COMARCA DE DOM AQUINO, na 

pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e Diretora do Fórum, Doutora 

LAURA DORILÊO CÂDICO, e, do outro lado,  a POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ 24.672.842-58, com sede na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, 6.135, Bairro: Jd. Novo Paraíso, CEP 78.055-500, 

neste ato representado pelo Sub Ten PM FRANCISMAR FRANCISCO 

NASCIMENTO – Cmt do 1º Pelotão de Dom Aquino , brasileiro, residente e domiciliado 

na cidade de Dom Aquino/MT, portador do RG PMMT 880.469, e do CPF n° 550 628 

901 44, doravante  DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de 

DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 

móveis abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento 

da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

TOMBO 

VALOR 

UNITARIO 

R$ 

 

SITUAÇÃO 

01 LONGARINA - AZUL  3 LUGARES, 

FIXA, ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDA 

EM TECIDO COM ESPUMA INJETADA, 

BASE METALICA EM T PRETO 

 

33312 

 

20,00 

 

Ocioso/Danificado 

 

02 

  
CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA E 
RODÍZIOS COM ESPALDAR ALTO, 
REVESTIDA EM TECIDO - AZUL  

 

 

33470 

33529 

 

20,00 

 

Ocioso/Danificado 

 

01 

APARELHO DE FAX  -PAPEL 
TÉRMICO REDISCAGEM 
AUTOMÁTICO -TOSHIBA FS 6400 
COR: PRETA 

 

40409 
 

 

5,00 

 

Ocioso/Danificado 

 

02 

 
CPU HP DESKTOP 
 

082395 

082396 

 

50,00 

Ocioso /Obsoleto 

02 MONITOR VIDEO COLORIDO – HP 

LCD 17 PLEGADAS 

081925 

081926 

 

30,00 

Ocioso/Obsoleto 

 01 NO BREACK STAY -1200 USB  083611 30,00 Ocioso/Danificado 

01 NO BREACK STAY -700 USB 114973 30,00 Ocioso/Danificado 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse 

público, uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade 

com a decisão de fls. 274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS 

INSERVÍVEIS CIA Nº 0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos 

descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá o COMANDO DO 1º PELOTÃO DE POLICIA MILITAR 

DE DOM AQUINO,  que tem por objetivo proporcionar melhores condições de 
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trabalho aos servidores da Instituição demonstrando assim o interesse público da 

presente doação;  

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que 

dá, com base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à 

doação de materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do 

DONATÁRIO, desde que atenda as seguintes condições: 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse 

social, objeto deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo 

mínimo de 60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste 

termo, estando reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo 

realocá-lo em outra instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de 

indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienação dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-

se-á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser 

feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 

correrão por conta do DONATÁRIO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, 

o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, 

inciso II, Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco 

Regulatório, e suas alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por 

extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer 

medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não 

resolvidas na esfera administrativa. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma. 

Dom Aquino, 19 de fevereiro de 2018. 

 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

Sub Tem PM FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO 

Cmt do 1º Pelotão de Dom Aquino- RG PMMT 880 469 

DONATÁRIO 

Testemunhas:  

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar                          

Gestora Geral – 4719                                                            Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  05 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE DOM AQUINO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do 

Estado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de 

Mendonça, S/N – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, 

telefone (65) 3613-8242/8243 ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, 

neste ato representado pelo FÓRUM DA COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa 

da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e Diretora do Fórum, Doutora LAURA 

DORILÊO CÂDIDO, e, do outro lado ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DOM 

AQUINO, inscrita no CNPJ 32.971.087/0001-30, com sede na Avenida Cuiabá, s/n, 

neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor LUIZ RELBE RODRIGUES, 

brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, sn, nesta  cidade de Dom 

Aquino/MT, portador da Cédula de Identidade n° 690 561 SSP/MT, e do CPF n° 474 

229 471 87, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o 

presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 

móveis abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento 

da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
TOMBO 

VALOR 
UNITARIO 

R$ 

 
SITUAÇÃO 

01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 
COOLIX– 36.000BTUS 
 

 
33682 

 
800,00 

 
Ocioso/Danificado 

02   
CPU IITAUTEC INFOWAY SM3221    
TORRE - PRATA/PRETO  

 
110795 
110781 

 

 
40,00 

 
OCIOSO 

02 MONITOR LG -1 –FLATRON  -
LCD 17" POLEGADAS - 
PRETO/MARFIM. 
  

 

110790 
110788 

 

 
30,00 

 
OCIOSO 

02 NOBREACK SMS NET 4 -SMS 
MANAG. NET4+USMBOOBIFX 115 
EXPERT SILVER NT 

91304 
91757 
95220 

 

 
30,00 

 
Ocioso/Danificado 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse 

público, uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade 

com a decisão de fls. 274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS 

INSERVÍVEIS CIA Nº 0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos 

descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DOM AQUINO,  

que tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da 

Instituição demonstrando assim o interesse público da presente doação;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação à escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que 

dá, com base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à 
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doação de materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do 

DONATÁRIO, desde que atenda as seguintes condições: 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse 

social, objeto deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo 

de 60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 

reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em 

outra instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao 

DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-

á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita 

no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 

correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, 

o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, 

inciso II, Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco 

Regulatório, e suas alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por 

extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
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Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida 

judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas 

na esfera administrativa. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma. 

Dom Aquino, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

LUIZ RELBE RODRIGUES  

Presidente da Associação Pestalozzi de Dom Aquino 

DONATÁRIO 

 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  06 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

DOM AQUINO/MT-SOCIBEN. 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no CNPJ 

sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 

Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 

(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo FÓRUM DA 

COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e 

Diretora do Fórum, Doutora LAURA DORILEO CANDIDO, e, do outro lado,  a 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DOM AQUINO/MT-SOCIBEN, inscrita no CNPJ 

03.400.991/0001-98, com sede na Rua Marechal Deodoro, 431 – centro – Dom Aquino/MT, 

neste ato representada por sua Presidente MARIA DO SOCORRO LEITE SALUSTIANO , 

brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade n° 375 069 SSP/MT, e do CPF n° 

110.055.991-49, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 68, Centro, nesta cidade de Dom 

Aquino/MT, doravante  DONATÁRIA, têm posto e acordado o presente instrumento de 

DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento da entidade 

doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM DESCRIÇÃO TOMBO VALOR 

UNITÁRIO R$ 

SITUAÇÃO 

02 

 

CADEIRAS DE CENTRO 

BRANCO – MADEIRA COM 

ESTOFADO 

 
033307 
033443 

 

30,00 

 

DANIFICADO/OCIOSO 

 

01 

LONGARINA COR:AZUL -3 

LUGARES, FIXA, ESPALDAR 

MÉDIO, EM TECIDO COM 

ESPUMA INJETADA, BASE 

METÁLICA EM T PRETO 

 
 

033551 

 

25,00 

 

DANIFICADA/OCIOSA 

 

01 

  
CADEIRA COM BASE 
GIRATÓRIA E RODÍZIOS COM 
ESPALDAR ALTO, REVESTIDA 
EM TECIDO - AZUL  

 

33440 

 

20,00 

 

OCIOSO/DANIFICADO 

 

02 

MONITOR  - ITAUTEC 
ESPECIFICAÇÃO: LCD 17" 
POLEGADAS  -
PRETO/MARFIM. 
MONITOR – INTELBRAS - 
LCD 17" POLEGADAS  

 
081465 
083053 

 

 

30,00 

 

OCIOSOS 

 

01 

 
CPU LG-1 - TORRE 
PRETO 

 
033181 

 

30,00 

 

OCIOSO 

 

01 

CPU INFOWAY  - ITAUTEC – 
ST4160 
COR: PRATA/PRETO 

 
082941 

 

50,00 

 

OCIOSO 

 

02 

 
NOBREAK MICROSOL STAY 
700 USB 

 
114971 
114711 

 

30,00 

 
DANIFICADO/OCIOSO 
 

 

01 

 
NOBREAK MICROSOL STAY 
1200 USB 

 
084766 

 

30,00 

 
DANIFICADO/OCIOSO 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma 

vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 

274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 0151997-

91.2016. 
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Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos 

na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DOM AQUINO/MT-

SOCIBEN,  que tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho da Instituição 

demonstrando assim o interesse público da presente doação;  

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha por 

outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com base 

na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que 

atenda as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 

deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienação dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita no ato 

da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do 

DONATÁRIO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
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O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas alterações, 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 

quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 

para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 

administrativa. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

Dom Aquino, 19 de fevereiro de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO  

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

MARIA DO SOCORRO LEITE SALUSTIANO 

Presidente da SOCIBEN/DOM AQUINO 

DONATÁRIO 

 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  07 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

DONATÁRIO O CONSELHO COMUNITÁRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE DOM AQUINO - CONSEG 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – 

Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 

ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo FÓRUM 

DA COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito 

e Diretora do Fórum, Doutora LAURA DORILEO CANDIDO, e, do outro lado,  o 

CONSELHO COMUNITÁRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOM AQUINO - 

CONSEG, inscrito no CNPJ 18.720.504/0001-41, neste ato representado por sua presidente 

ISABEL ROSA DA SILVA DA COSTA,  brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua 

Mato Grosso , 3 – Vila Ferreira Mendes, nesta cidade de Dom Aquino/MT, portadora da 

Cédula de Identidade n° 0160205-5, e do CPF n° 255.170.071-04, doravante  DONATÁRIO, 

têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento da entidade 

doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

TOMBO 

VALOR 

UNITARIO 

R$ 

 

SITUAÇÃO 

 

01 

  
CPU HP DESKTOP 

 

082717 

 

50,00 

 

OCIOSO 

 

01 

 

MONITOR - HP  - LCD 17" 
POLEGADAS PRETO/MARFIM. 

 

 

081928 

 

30,00 

 

OCIOSO 

 

03 

  
NOBREAK STAY 1200 USB 
CINZA ESCURO 
 

084774 

086669 

 

30,00 

 

OCIOSO/DANIFICAD

O 

 

01 

CADEIRA ESTILO DIRETOR – 
AZUL - COM BASE 
GIRATÓRIA E RODÍZIOS 
COM ESPALDAR ALTO, 
REVESTIDA EM TECIDO 

 

33665 

 

15,00 

 

OCIOSO/DANIFICAD

O 

 

01 

LONGARINA - AZUL - PARA 3 
LUGARES, FIXA, ESPALDAR 
MÉDIO, REVESTIDA EM 
TECIDO COM ESPUMA 
INJETADA, BASE METÁLICA 
EM T PRETO 

 

33445 

 

25,00 

 

OCIOSO/DANIFICAD

O 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma 

vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 

274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 

0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos 

na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá à CONSELHO COMUNITÁRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE DOM AQUINO – CONSEG,   que tem por objetivo proporcionar melhores condições de 

trabalho aos servidores da Instituição demonstrando assim o interesse público da presente 

doação;  
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha por 

outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 

base na alínea "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que 

atenda as seguintes condições: 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados, objeto deste instrumento para 

fins de interesse social ao  CONSELHO COMUNITÁRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 

DOM AQUINO - CONSEG,  para proporcionar melhores condições de trabalho.  

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienação dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser feita no ato 

da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta 

do DONATÁRIO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 

direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 

Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas 

alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até 

o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida 

judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na 

esfera administrativa. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

Dom Aquino, 06 de março  de 2018. 

 

LAURA DORILEO CANDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

ISABEL ROSA DA SILVA DA COSTA  

CONSELHO COMUNITÁRO DE SEGURANÇA PÚB. DE DOM AQUINO - CONSEG 

DONATÁRIO 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº  08 /2018/DF 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DONATÁRIO SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do 

Estado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens 

de Mendonça, S/N – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, 

telefone (65) 3613-8242/8243 ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, 

neste ato representado pelo FÓRUM DA COMARCA DE DOM AQUINO, na 

pessoa da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e Diretora do Fórum, Doutora 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO e, do outro lado,  a SECRETARIA DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PUBLICA, inscrita no CNPJ 03.507.415/0028-64, com sede na Centro 

Político Administrativo, s/n - Quilombo, Cuiabá - MT, 78050-970, neste ato 

representada pelo Senhor BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU – Delegado de 

Polícia de Dom Aquino, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Dom 

Aquino/MT, portador da Cédula de Identidade n° 200 784 833 DICRJ/RJ, MAT. 

242535, doravante  DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de 

DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 

móveis abaixo relacionados, inservíveis, ociosos ou  obsoletos, para o funcionamento 

da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
TOMBO 

VALOR 
UNITARIO 

R$ 

 
SITUAÇÃO 

 
01 

  
CPU HP DESKTOP 

 
082704 

 

 
50,00 

 
Ocioso 

01 MONITOR - HP  - LCD 17" 
POLEGADAS PRETO/MARFIM. 
 

 

 
081927 

 

 
30,00 

 
Ocioso 

02 NOBREACK SMS NET 4 -SMS 
MANAG. NET4+USMBOOBIFX 115 
EXPERT SILVER NT 

 
92551 

105099 
 

 
30,00 

 
Ocioso/Danificado 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse 

público, uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade 

com a decisão de fls. 274/277-TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS 

INSERVÍVEIS CIA Nº 0151997-91.2016. 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos 

descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

A presente doação atenderá à DELEGACIA DE POLICIA DE DOM AQUINO,  que 

tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da 

Instituição demonstrando assim o interesse público da presente doação;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação à escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que 

dá, com base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à 

doação de materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do 

DONATÁRIO, desde que atenda as seguintes condições: 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse 

social, objeto deste instrumento, para proporcionar melhores condições de trabalho.  
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Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo 

mínimo de 60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste 

termo, estando reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo 

realocá-lo em outra instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de 

indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-

se-á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, deverá ser 

feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 

correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, 

o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, 

inciso II, Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ – Marco 

Regulatório, e suas alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por 

extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer 

medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não 

resolvidas na esfera administrativa. 
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E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma. 

Dom Aquino, 06 de março de 2018. 

 

LAURA DORILEO CÂNDIDO 

Juíza de Direito Diretora do Foro 

DOADOR 

 

BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU  

Delegado de Polícia de Dom Aquino 

DONATÁRIO 

 

Testemunhas:  

 

Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 

     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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