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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002446-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. P. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002446-62.2017.8.11.0007 

AUTOR: FABIANA CARLOS PEREIRA RÉU: JONATAN PEREIRA BATISTA 

Vistos etc. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Processe-se 

em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, art. 189, II) e com ISENÇÃO de 

custas. 3) Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios em favor 

dos menores, uma vez comprovada a relação de parentesco (juntada nos 

autos), tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de 

prova acerca dos reais ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos 

provisórios em trinta por cento (30%) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão 

final da causa, todo mês, sob as penas da lei. 4) Em análise sistemática da 

nova ordem processual imposta pelo vigor do NCPC, em especial quanto 

ao disposto no parágrafo único do art. 693, no caput do art. 695 e no art. 

697, vislumbra-se adequação do rito especial previsto na Lei de Alimentos 

para com o novo Procedimento Comum das ações de família. Assim, 

CITE-SE pessoalmente a parte ré, mediante expedição de carta precatória, 

para comparecer à audiência de mediação e conciliação que será 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 07 de novembro de 2017, às 

13h20min., observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra 

designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação 

que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada. 6) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. 7) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento dos menores junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também 

na qualidade de autores. 8) PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 5 de setembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003581-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FERNANDES DE SOUZA KORBES (REQUERENTE)

TAITANE LESLEI KORBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003581-12.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JANICE FERNANDES DE SOUZA KORBES e outros Vistos. 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação das 

autoras (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) OFICIE-SE ao Banco Bradesco S/A, agência Alta 

Floresta/MT, para que informe os valores referente ao saldo de crédito em 

conta corrente/poupança nº 0005381-3, agência nº 1380-3, em nome 

falecido Rido Korbes (CPF 563.555.489-04). 4) OFICIE-SE, também, à Caixa 

Econômica Federal, agência de Alta Floresta/MT, para que informe a 

existência de valores referente ao FGTS em nome falecido Rido Korbes 

(CPF 563.555.489-04). 5) Nos termos do artigo 721, do CPC/2015, após a 

juntada aos autos das respostas de que tratam itens “3” e “4” da presente, 

INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. 6) Após 

cumpridos os itens anteriores, façam-me os autos CONCLUSOS. 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 12313108; II) intimar a Parte Autora para impugnar a Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestando-se também acerca da Perícia 

Médica sob Id 11473508. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. P. (AUTOR)

SOLANGI BERSI ELEOTERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 12288451; II) intimar a Parte Autora impugnar a Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando-se também acerca do Laudo 

Pericial sob Id 11487326. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001968-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN GIEYSE SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

R. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 12291078; II) intimar a Parte Autora para impugnar a Contestação, 

bem como manifestar-se acerca do Laudo Pericial ao Id 11500386, no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 Cod. Proc.: 104479 Nr: 6300-57.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de proceder com a apreciação do pedido de fls. 72, é necessária a 

atualização do cálculo, pois o último foi realizado em maio de 2017, assim, 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente cálculo atualizado da dívida, e, na mesma oportunidade, traga 

cópia da matrícula do bem imóvel indicado à penhora.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70810 Nr: 3782-65.2010.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurrondes Francisco Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentin Peron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Aurrondes Francisco Machado, 

Cpf: 10655824987, Rg: 12/R 350.721 SSP SC Filiação: Athaydes Francisco 

Machado e Virginia Machado, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, 

Endereço: Av. Senador Atilio Fontana, Nº 3737, Bairro: Efapi, Cidade: 

Capecó-SC

Valor das Custas Processuais:834,39 (oitocentos e trinta e quatro reais 

com trinta e nove centavos ), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 142-144. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 447,55 (quatrocentos e quarenta e sete reais com cinquenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 386,84 

(trezentos e oitenta e seis reais com oitenta e quatro 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:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

 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: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da data 

da perícia, qual seja, 24/04/2018, às 08:00h, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BELUCIO (RÉU)

CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001927-87.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora acerca da contestação de ID. 10777668, 

para querendo, impugnar no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 21 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109421 Nr: 4922-32.2013.811.0007

 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: Maura Eliana de Souza Morello

 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:

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

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

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

adimplemento em razão da gratuidade.Quando ao pedido de revogação da 

gratuidade de justiça realizado pela autarquia requerida, não entendo que 

os bens que compõe o acervo patrimonial da cônjuge sucessora (um 

veículo Uno 1.0 2011/2012 e uma motocicleta 125 cilindradas 2009/2009) 

justificam a retirada das benesses da justiça gratuita. Com o trânsito em 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139802 Nr: 2840-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Pallus Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933

 Com essas considerações e com fundamento no Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Banco Bradesco S/A 

em desfavor de Pedreira Pallus Ltda. - ME, ambos qualificados nos autos, 

para rescindir o Contrato n.º 9604318, mantido entre as partes, 

consolidando nas mãos da instituição autora o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.Em atendimento 

ao princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da ação.Caso o 

nome do requerido conste nos órgãos de proteção ao crédito, determino 

que a parte autora providencie a retirada, imediatamente.A restrição que 

recai sobre o veículo (fl.34) foi retirada, nesta data, por meio do sistema 

Renajud.Com o trânsito em julgado, tomadas as providências cabíveis, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113843 Nr: 2331-63.2014.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elena de Macedo Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustáquio de Noronha Neto - 

OAB:12.548, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

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

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

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

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

cancelamento do alvará nº 265794-5/2016, por divergência entre o 

autorizado e o titular da conta informada para crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 99762 Nr: 1267-86.2012.811.0007

 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: FMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdSrE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS DE SOUZA RONDON 

JUNIOR - OAB:3749/RO, Valnei Ferreira Gomes - OAB:3529/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos, Fabio Marinho da Rocha ajuizou demanda em face de Eduardo 

Henrique Clemente da Rocha, representado por Lúcia Clemente de Souza, 

objetivando desconstituir a relação de paternidade entre os envolvidos, 

incluindo a retirada de seu nome e de seus pais do assento de nascimento 

do requerido. O feito foi distribuído para a 3ª vara de família e sucessões 

da comarca de Porto Velho-RO, todavia, em razão da alteração de 

endereço da criança para esta cidade, os autos vieram para esta 

comarca, inicialmente para a 6ª vara. Porém, para evitar decisões 

conflitantes entre esta demanda e os processos em apenso, foi declarada 

a incompetência daquele juízo e os autos vieram. (...) A partir do que 

narrado, não há dúvida quanto ao atendimento do dever de intimação 

pessoal da parte desidiosa (§1º, art. 485, CPC). Entretanto, tenho que se 

sobressai ao abandono da causa o fato de que o requerente não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir deveres 

inerentes ao processo e de se manifestar, quando assim exigido. O 

relatório acima deixa clara a ausência superveniente do interesse de agir, 

pois o polo ativo, intimado por meio de advogado e também pessoalmente, 

se manteve inerte frente à provocações para impulsionar o feito. Com tais 

considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. As 

custas já foram pagas. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110332 Nr: 5899-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. DO PRADO REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL, SEBASTIÃO ARILDO DO PRADO

 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:

 Com tais considerações, indefiro o derradeiro pedido e, considerando que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora em tentativas judiciais 

anteriores, suspendo o processo e o prazo prescricional por um ano, 

quando recomecará a contagem da causa extintiva da pretensão, 

devendo o processo permanecer no arquivo por mais cinco anos, data em 

que deverá ser desarquivado para intimação do polo ativo manifestr em 

até 05 dias. Preclusa a decisão em tela, encaminhe-se o feito para o 

arquivo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 2477 Nr: 8-18.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Assis Rodrigues & Cia Ltda, Wilson 

de Assis Rodrigues, Daniel de Assis Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, José Frederico Fleury Curado Brom - OAB:23011/A, 

Pablo alves de Castro - OAB:OAB/PR 35093

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

 Com tais considerações, indefiro o derradeiro pedido e, considerando que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora em tentativas judiciais 

anteriores, suspendo o processo e o prazo prescricional por um ano, 

quando recomecará a contagem da causa extintiva da pretensão, 

devendo o processo permanecer no arquivo por mais cinco anos, data em 

que deverá ser desarquivado para intimação do polo ativo manifestr em 

até 05 dias. Preclusa a decisão em tela, encaminhe-se o feito para o 

arquivo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 1711-03.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Adurra Comercial de Produtos Médicos Hospitalar Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:MT 3830

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação em 15 dias acerca do que 

foi alegado às fls. 199/200.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139092 Nr: 2486-95.2016.811.0007

 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: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdLdS

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, acerca da certidão adiante transcrita, bem como no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, juntando cópia do recolhimento nos autos, para posterior 

distribuição da Carta Precatória de citação e intimação audiência, na 

Comarca de Cuiabá-MT, nos termos do Art. 389 da CNGC conforme segue: 

" Art. 389.

No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

www.tjmt.jus.br = emissão de guias online.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BRICATTE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO BRICATTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001369-18.2017.8.11.0007 Vistos. CONVERTO o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos cópia legível do comprovante 
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sob o ID 7256009, bem como via do contrato de financiamento do veículo 

em questão, para o fim, inclusive, de verificar a vinculação dos dados de 

identificação dos pagamentos carreados aos autos com o aludido 

contrato. Com ou sem o aporte do determinado, com o decurso do prazo 

estipulado no parágrafo anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

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

MT, 20 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001588-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA TAVARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SALOMAO CASARIN OAB - MT16608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL CARMELINDA LEAL MARTINEZ COELHO 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001588-31.2017.8.11.0007 Vistos, etc. Tratam os 

autos de mandado de segurança com pedido de liminar interposto por 

Isabela Tavares de Souza Casarin em face de ato que intitula de ilegal e 

arbitrário da Prefeita Municipal de Carlinda – MT, Sra. Carmelinda Leal 

Martinez Coelho. Aduz a impetrante, sinteticamente, que foi aprovada no 

concurso público 01/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Carlinda, 

para o cargo de Odontólogo, para o qual estavam previstas 03 (três) 

vagas, restando classificada em 3º (terceiro) lugar. Afirma que o primeiro 

aprovado foi convocado, mas que não assumiu o cargo e que o segundo 

colocado, foi convocado por meio de medida liminar expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso no Processo Judicial n° 

1000049397.2016.8.11.0007. Aduz ainda, que em resposta ao pedido de 

informações a respeito de sua nomeação, a Prefeita alegou não ter 

realizado a convocação da requerente em razão da indisponibilidade 

financeira do Município, implicando sua convocação, em aumento de gasto 

com pessoal, que já se encontra acima do limite prudencial previsto na lei 

de responsabilidade fiscal. Invocando direito líquido e certo à referida 

nomeação, pleiteia determinação para que a autoridade, dita coatora, 

efetue a imediata nomeação e posse da impetrante. Com a inicial carreou 

documentos junto ao Sistema PJE. A liminar foi indeferida sob o ID 

9204738. Notificada (9281563), a autoridade apontada como coatora 

apresentou informações sob o ID 9418905, argumentando que o Município 

de Carlinda/MT, enfrenta grandes dificuldades financeiras, não podendo 

contratar, nomear ou mesmo dar um reajuste adequado aos servidores, e 

ainda, que a candidata impetrante não está sendo preterida, vez que não 

existe nenhum outro profissional em substituição ao cargo desta. 

Certificado que o Ministério Público, devidamente intimado, não se 

manifestou nos autos (ID 11975216). É o relatório, no essencial. 

Fundamento e DECIDO. In casu, a irresignação da impetrante recai sobre a 

suposta violação ao princípio do concurso público, sob o argumento de 

que havendo candidatos aprovados, o procedimento correto a ser 

adotado pela Administração Pública é a convocação dos mesmos. Pois 

bem. Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente 

analisada quando do indeferimento da liminar e, desse modo, o 

convencimento inicial somente seria alterado caso as informações do 

impetrado apresentassem documentos novos que infirmassem essa 

compreensão exordial, ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no 

raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. No entanto, não houve 

qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, 

os argumentos expostos na aludida liminar sob o ID 9204738: “...em 

análise perfunctória dos autos, verifico não assistir razão à impetrante 

para a concessão da segurança ... desejada. Isso porque, pelos 

argumentos e documentos atrelados aos autos, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, não vislumbro a existência de 

relevante motivo para a concessão da liminar pleiteada, já que não 

demonstrou satisfatoriamente a impetrante ... a ilegalidade perpetrada pela 

autoridade, dita coatora. Assim porque, inobstante a jurisprudência do STJ 

seja firme no sentido de que o candidato aprovado em concurso público 

dentro do número de vagas previstas no edital, tenha direito líquido e certo 

à nomeação, também prevalece o entendimento de que durante o período 

de validade do certame, compete à Administração, atuando com 

discricionariedade, nomear os candidatos aprovados de acordo com sua 

conveniência e oportunidade. Neste sentido, trago à baila o seguinte 

aresto: “Superior Tribunal de Justiça Revista Eletrônica de Jurisprudência 

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2000 (data do julgamento) AgRg no 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 45.464 - RJ 

(2014/0098982-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : SÉRGIO PORTO DA LUZ ADVOGADO : ROBERTA PORTO 

DA LUZ AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS RELATÓRIO O EXMO. SR. MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS (Relator): Cuida-se de agravo regimental interposto 

por SÉRGIO PORTO DA LUZ contra decisão monocrática de minha relatoria 

que apreciou recurso ordinário em mandado de segurança interposto com 

o objetivo de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 194, e-STJ): "AGRAVO 

INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE POR MAIS DOIS ANOS. CONVOCAÇÃO 

DE CANDIDATOS SUJEITA A CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. 

Trata-se de Mandado de Segurança de competência originária do Tribunal, 

objetivando a concessão de liminar inaudita altera pars , determinando a 

nomeação e posse do Impetrante no cargo de auditor fiscal de tributos 

municipais de São João de Meriti e, no mérito, a concessão da segurança 

para tornar definitiva a liminar. 2. Extrai-se das informações prestadas 

pela autoridade coatora (fls. 161/163), bem como do documento de fl. 164, 

que o referido concurso público teve sua validade prorrogada por mais 02 

(dois) anos, de forma que a convocação dos candidatos aprovados, 

classificados ou não dentro das vagas previstas no edital, deve obedecer 

aos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, impondo- 

se, assim, o indeferimento da liminar, e a denegação da segurança 

pretendida." A decisão agravada negou provimento ao recurso do 

agravante, nos termos da seguinte ementa (fl. 271, e-STJ): 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. IMPETRAÇÃO 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. 

ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA FIXADO NA 

PRIMEIRA SEÇÃO EM ATENÇÃO AO PRECEDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – RE 598.099/MG. DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO 

ORDINÁRIO IMPROVIDO." Aduz o agravante que o direito líquido e certo 

estaria amparado, pois teriam sido criadas vagas por lei municipal e, 

assim, apesar de aprovado fora daquelas inicialmente previstas, agora 

estaria no novo rol. Ainda, argumenta que a existência de vagas 

desocupadas, mesmo durante a validade do certame, obriga a nomeação 

dos candidatos em vagas existentes (fls. 287-308, e-STJ). Pugna, por fim, 

caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o presente 

agravo à apreciação da Turma. Foi intimada a parte agravada para se 

manifestar sobre o recurso (fl. 310, e-STJ), que se quedou silente (fl. 313, 

e-STJ). É, no essencial, o relatório. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 45.464 - RJ (2014/0098982-0) EMENTA 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. IMPETRAÇÃO 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. 

PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. – RE 

598.099/MG. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de agravo 

regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento 

ao recurso ordinário no qual se pleiteava a nomeação de candidato 

aprovado fora das vagas previstas no Edital. O writ of mandamus foi 

impetrado durante a vigência da validade do concurso público. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido 

de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver 

tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste 

discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. 

Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013. 3. Ademais, cabe anotar que a Primeira 

Seção, nos autos do MS 17.886/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

14.10.2013, reafirmou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, havido 

nos autos do RE 598.099/MG, de que os candidatos aprovados fora do 

número de vagas previstas no edital - ou, em concurso para cadastro de 

reserva - não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que 

novas vagas surjam no período de validade do concurso (seja por criação 

em lei, seja por força de vacância), uma vez que tal preenchimento está 
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sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. 

Agravo regimental improvido. VOTO O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS (Relator): Deve ser negado provimento ao agravo regimental, 

para que sejam mantidos os termos da decisão monocrática. Os autos 

informam que o agravante se submeteu ao concurso público para o cargo 

de auditor fiscal em município localizado no Estado do Rio de Janeiro. Foi 

aprovado na 18ª colocação, quando o edital previa 12 vagas. Informa que 

havia cláusula no edital que previa a possibilidade de nomeação dos 

aprovados fora das vagas iniciais, caso surgissem vagas. Contudo, a 

ordem foi denegada, pois a fundamentação do acórdão recorrido 

esclarece que o concurso público ainda estava em sua validade na 

ocasião da impetração. Transcrevo (fl. 198, e-STJ): "Com efeito, o 

concurso para provimento do cargo de auditor fiscal de tributos municipais 

de São João de Meriti foi homologado em 30/09/2011, pelo Decreto n. 

5.234, com validade de 02 (dois) anos, de modo que se encontrava 

prestes a expirar quando a impetração do presente mandamus. Contudo, 

extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 

161/163), bem como do documento de fl. 164, que o referido concurso 

público teve sua validade prorrogada por mais 02 (dois) anos, de forma 

que a convocação dos candidatos aprovados, classificados ou não 

dentro das vagas previstas no edital, deve obedecer aos critérios de 

conveniência e oportunidade do Poder Público, impondo-se, assim, o 

indeferimento da liminar. Outrossim, considerando que a liminar esgota o 

próprio mérito do presente writ, e não vislumbrando a ocorrência de 

violação a direito líquido e certo do impetrante, foi denegada a segurança 

pretendida. À conta de tais argumentos, voto no sentido de conhecer do 

recurso de Agravo Interno para negar-lhe provimento, confirmando-se por 

seus próprios fundamentos a decisão proferida no Mandado de 

Segurança." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está 

pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à 

nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais 

casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar 

a nomeação. Neste sentido: "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO 

DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. 

EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual 

a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em 

concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em 

Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação. 2. 

Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o 

candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa 

de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência 

e oportunidade. 3. Segurança denegada." (MS 18.717/DF, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22.5.2013, DJe 5.6.2013.) 

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVADOS DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. POSTULAÇÃO DE 

NOMEAÇÃO IMEDIATA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. 

EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. 

CARGOS COMISSIONADOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CARGOS 

DIVERSOS E EM ÓRGÃOS DIFERENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

AUSÊNCIA DE AMPARO FÁTICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. 

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a 

segurança ao pleito de imediata nomeação de candidatos aprovados no rol 

das vagas previstas no edital sob o fundamento de que a validade do 

certame está vigente, havendo mera expectativa de direito, bem como que 

não teria havido a alegada preterição. 2. Durante o regular prazo de 

validade do concurso público, em atenção aos termos do edital e ao 

previsto no art. 37, III da Constituição Federal, não há falar em direito 

líquido à nomeação dos aprovados no rol de vagas prevista, somente 

subsistindo expectativa de direito. Precedente: MS 18.717/DF, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013. 3. Não é possível 

considerar que tenha havido preterição, uma vez que se tratam de 

servidores comissionados, com arrimo no art. 37, II da Constituição 

Federal, lotados na Procuradoria-Geral do Município, ao passo em que os 

recorrentes foram aprovados para cargos de advogados de quadro 

funcional diverso, em outro órgão do Poder Executivo Municipal. Recurso 

ordinário improvido." (RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 3.12.2013, DJe 10.12.2013.) Ademais, o 

argumento central do recorrente – surgimento de novas vagas ao longo da 

validade do concurso – não possui amparo na jurisprudência mais 

atualizada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em atenção ao fixado 

no RE 598.099/MG, pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER 

NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. 

Hipótese em que a impetrante, classificada fora do número de vagas 

previstas no edital, requer a sua nomeação e posse, sob a alegação de 

surgimento de duas vagas durante a validade do certame (com as quais 

atinge a sua colocação), uma decorrente da aposentadoria de servidora 

do quadro do Ministério do Trabalho e outra oriunda de remoção de 

candidato empossado nas vagas de Deficiente Físico. 2. A Primeira Seção 

desta Corte, nos autos do MS 17.886/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

14.10.2013, reafirmou expressamente o entendimento já consolidado 

neste Tribunal, em alinhamento ao decidido pelo STF nos autos do RE 

598.099/MG, de que os candidatos aprovados fora dos número de vagas 

previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não 

possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas 

surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força 

de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração. Precedentes: AgRg no RMS 38.892/AC, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/04/2013; AgRg no 

RMS 37.745/RO, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 07/12/2012; 

AgRg no RMS 21362/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado 

TJ/RS), Sexta Turma, DJe 18/04/2012; RMS 34789/PB, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011; AgRg no RMS 

28.915/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/04/2011; AgRg no 

RMS 26.947/CE, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 02/02/2009. 3. 

Segurança denegada." (MS 20.079/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, julgado em 9.4.2014, DJe 14.4.2014.) Ante o exposto, 

nego provimento ao agravo regimental. É como penso. É como voto. 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS Relator Documento: 39861588 

RELATÓRIO, EMENTA E VOTO.” Sendo assim, considerando estar o 

concurso em questão dentro do prazo de validade, considerando ainda, a 

presunção de legitimidade do ato administrativo, prevalecente no caso em 

tela, com o escopo de evitar prejuízo ao erário (ausência de previsão 

orçamentária), entendo descabida, em sede de juízo sumário, a 

concessão da segurança pleiteada.” Assim, pela análise dos documentos 

atrelados aos autos, não vislumbro a existência de relevante motivo para a 

segurança pleiteada, já que não demonstrou satisfatoriamente a 

impetrante a ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como 

coatora. Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

isento de custas e honorários, “ex vi” das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 12 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000401-51.2018.8.11.0007

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:

MARCO AURELIO GUSMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000401-51.2018.8.11.0007 Vistos etc. Cuidam os 

autos de ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de MARCO AURELIO GUSMAO. Sob 

o ID 11836697, deferida a liminar pleiteada. Em seguida, a parte requerente 

peticionou nos autos (ID 12080700), desistindo de prosseguir com a 

presente ação, renunciando o prazo recursal. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da 

parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito independe de 

concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 
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CONDENO a parte autora às custas, nos termos do art. 90, do CPC. Sem 

honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência do réu. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Tendo em vista a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001192-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

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

assim, o cumprimento da decisão ID 12248489. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-50.2018.8.11.0007

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:

JONES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000123-50.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JONES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Vistos. Defiro o 

pedido retro e concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a 

parte autora comprovar a mora, sob pena de extinção. Expeça-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 15 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003056-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003056-30.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A contra EDIVALDO CANDIDO DA SILVA, alegando, 

em síntese, a inadimplência do requerido, que firmou contrato com garantia 

de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo marca GM, modelo 

S10 LT DD4, chassi n.º 9BG148FH0DC485138, ano de fabricação 2013 e 

modelo 2013, cor BRANCA, placa OBG9528, renavam 00564758280. Com 

a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. A medida liminar foi 

deferida sob o ID 10656478. O bem foi apreendido e depositado em mãos 

do fiel depositário, conforme auto de busca e apreensão sob o ID 

11651576. Devidamente citado (ID 11651576), o demandado 

manifestou-se nos autos ofertando valor a título de acordo (ID 11711040), 

sem contudo, contestar a ação. Sob o ID 12168311, o autor manifestou 

desinteresse na proposta do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O requerido, devidamente citado, não pagou a dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial e, muito menos, 

apresentou a resposta no prazo legal, conforme previsto nos parágrafos 

2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Em razão da revelia do 

requerido, que citado não contestou a ação, julgo antecipadamente a lide, 

nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC. Dispõe o artigo 344 do CPC 

que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

Ocorre que a ausência de contestação não importa na procedência do 

pedido, pois a presunção é relativa, e não absoluta (RTJ 115/1.227) Nesse 

sentido: “A falta de contestação conduz a que se tenham como 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que 

necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não 

ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências 

jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na 

inicial, a obstar que aquelas se verifiquem (STJ-3ª Turma, Resp 14.987-CE, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, 

p. 1.377)”. “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. “Os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos ‘restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Entretanto, “o juiz, 

apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 319 do 

Cód. de Processo Civil, julgando a causa de acordo com o seu livre 

convencimento”. (RF 293/244) Dispõe o § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei 

n.° 911/69 que: “Cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da 

propriedade fiduciária.” Com fundamento no princípio do livre 

convencimento do magistrado, entendo estar comprovado, através dos 

documentos carreados aos autos, os fatos narrados pelo autor na 

exordial, devendo, assim, ser consolidada a posse e propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor. Diante do exposto, com fulcro no 

§ 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n°. 911/69, com redação dada pela Lei n°. 

10.931/04, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de 

Busca e Apreensão, para o fim de confirmar a liminar e consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor. 

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios que, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% do 

valor da causa. Autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os presentes 

autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 15 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000508-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & VENTURELI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000508-32.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SOUZA & VENTURELI LTDA - ME 

Vistos. Inicialmente, consigno que não fora efetivada a restrição via 

sistema RENAJUD do veículo objeto da lide. Outrossim, defiro o pedido 

retro e determino à parte autora que providencie imediatamente a baixa do 

gravame do veículo (alienação fiduciária), posto que, a parte requerida 

purgou a mora. Ademais, considerando que a sentença prolatada nestes 

autos transitou em julgado, determino a expedição de alvará do valor 

depositado em juízo (Id n.5603079 - Pág. 1) para a conta indicada no Id n. 
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11790127 - Pág. 2. Após, ao arquivo com as baixas de estilo. Alta 

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

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSSON MARTINS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000802-84.2017.8.11.0007 Vistos. Acerca da 

manifestação da parte autora sob o ID 11539454, informe esta, no prazo 

de 10 (dez) dias, se houve alteração do domicílio do autor, bem como 

nomeação da representante apontada como curadora deste. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de março de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 7708 Nr: 44-60.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Luiz Finimundy, Beatriz Tereza Finimundy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos, Trata-se de demanda executiva em que o polo ativo requereu a 

intimação do executado para juntar seus documentos pessoais e a 

expedição de ofício ao cartório de protesto e ao Serasa, para a inclusão 

do devedor em cadastro de inadimplentes. É o relato. Fundamento. Decido. 

(...) Com tais considerações, decido: 1 - Defiro o pedido de fl. 197 e 

determino a intimação do exequente para que em até 10 dias traga aos 

autos cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF), com lastro no 

dever de cooperação. 2 – Determino que a secretaria providencie a 

certidão nos termos do art. 517, §2º do CPC, entregando-se para o 

exequente, em até três dias, nos moldes do art. 517, §1º, após o devido 

recolhimento das custas atinentes. 3 – Oficie-se ao SERASA, requisitando 

a inclusão dos dados do devedor em seus cadastro. 4 – Após, 

considerando que os bens encontrados não se relevam suficientes para 

garantir esta execução e que não há notícias de patrimônio complementar 

do executado, nos termos do art. 921, III do CPC suspendo o processo 

pelo prazo de um ano sem incidir a prescrição, devendo o feito aguardar 

impulso da parte interessada, consistente na apresentação de ativos para 

constrição judicial. 5 - Preclusa esta decisão e cumpridas as 

determinações acima, encaminhe-se o feito ao arquivo, com as baixas 

inerentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117881 Nr: 5851-31.2014.811.0007

 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: Cleber Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para 

DECLARAR nulo o contrato de trabalho entre as partes e CONDENAR o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte 

autora, durante o período de vigência do pacto laborativo e multa no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de FGTS, 

bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, 

referentes ao período de 02/02/2009 a 20/12/2013, em sua integralidade e 

na forma proporcional, conforme a prestação de serviço apontada à fl. 

155. A correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento 

de cada parcela até o devido pagamento. Os juros moratórios, devidos 

desde a citação válida (Súmula 204 do STJ), são fixados em 0,5% ao mês 

até o advento da Lei nº 11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa 

data, ser observado o percentual estabelecido para caderneta de 

poupança.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117030 Nr: 5156-77.2014.811.0007

 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: Juvenil Domingues de Souza

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos com 

finalidade de Intimação do(a) advogado(a) WESLEY RODRIGUES 

ARANTES, para devolução dos autos nº 5156-77.2014.811.0007, código 

117030, no prazo de 03(três) dias, sob as penas do art. 234 do NCPC 

(NCNGC/MT – Art. 431).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 4688-26.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlote Prediger Dobri, Valdemir José Dobri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.(...) ISTO POSTO, intime-se a parte Embargante, na pessoa de seu 

causídico, para que deposite em Juízo o valor dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência tácita da realização da 

prova pericial.Caso decorra in albis o prazo para o depósito da verba 

honorária, vistas às partes para manifestação sobre o prosseguimento do 

feito e conclusos.Realizado o depósito pericial, intime-se a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda para que designe data para o início dos trabalhos 

p e r i c i a i s  ( i n t i m a n d o - s e  a s  p a r t e s  p a r a  o  s e u 

acompanhamento).Intimem-se.Determino o cadastramento dos atuais 

causídicos do banco Embargado junto ao Sistema Apolo e à capa dos 

autos (fl. 366).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117581 Nr: 5606-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Fernandes Sanches, Sandra Regina Nazario 

Escola, Luiz Sanches Lopes - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - 

OAB:16357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT

 ISTO POSTO, julgo PROCEDENTES os Embargos de Declaração opostos 

às fls. 303/304 para o fim de declarar a preclusão do direito da parte 

Embargada à apresentação da ação principal – cumprimento de sentença 

c/c prévia liquidação. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC c/c artigo 

308 do CPC.Condeno a parte Autora/Embargada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil 
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reais).Intimem-se.Após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença quanto à verba honorária no 

prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIdS, NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) ISTO POSTO, acolho em parte a exceção oposta e determino o 

DESBLOQUEIO do valor de R$ 5.624,88 (cinco mil, seiscentos e vinte e 

quatro reais com oitenta e oito centavos), incidente sobre a conta 

poupança Banco CEF n. 53.122-6, agencia 1385, operação 013, de 

titularidade do executado.Logo, preclusa essa decisão, seja realizado o 

DESBLOQUEIO acima determinado. Ainda, determino a intimação da 

exequente para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142777 Nr: 4514-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Souza Noia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 80, dos presentes autos.

À fl.82, a parte executada informou que concorda com o cálculo.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 79 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 15.862,34 (quinze mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, e, em IGUAL prazo, INFORMAR os dados da parte autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114193 Nr: 2645-09.2014.811.0007

 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: Laiz Siqueira Dias

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

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

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade executada para 

que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de 

abatimento dos valores informados.4) Havendo resposta de pretensão de 

compensação pela entidade devedora, na forma do item anterior, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de dez (10) dias. Após, venham-me CONCLUSOS 

para decisão a respeito.5) Caso decorra o prazo de que trata o item “3” 

sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

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

precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os 

precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda 

que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante 

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

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

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

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

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

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

OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000899-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que 

se manifeste acerca dos documentos juntados pela ré ao ID 12298953 e 

seguintes, indicando o cumprimento da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002738-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não 

se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado 

com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a recente 

jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 
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presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 

em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida 

a gratuidade da Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as 

custas processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado interposto ao ID 11707829 é 

tempestivo. Certifico, ainda, que a guia nº. 36089 foi devidamente 

recolhida. Assim, PROCEDO à intimação da parte recorrida/autora, para 

que, em 10 (dez) dias, querendo, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000657-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000657-91.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em cinco dias, juntar ao processo 

virtual cópia da sentença e do acórdão que tenha sido proferido no 

segundo grau de jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de 

recurso voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente 

ao feito que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da 

presente ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000656-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000656-09.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em cinco dias, juntar ao processo 

virtual cópia da sentença e do acórdão que tenha sido proferido no 

segundo grau de jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de 

recurso voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente 

aos feitos que deram origem às certidões de honorários advocatícios 

objeto da presente ação, sob pena de extinção da ação por ausência de 

documento indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000088-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CATIELE SCANDOLIERO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Apresentada a nota fiscal, o comprovante de 

entrega da medicação e os dados da conta bancária, consoante se 

verifica do ID n.º 12313227, expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor da credora, observando os dados 

bancários fornecidos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA BILHA PAPPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte Executada, devidamente intimada 

ID nº 11915630, não comprovou nos autos o pagamento da dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte Executada, devidamente intimada 

ID nº 11915670, não comprovou nos autos o pagamento da dívida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEU VICENTE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010117-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALGEU VICENTE MEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida (ID nº. 12238210) e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta no ID nº. 12254547. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

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

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000392-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA OAB - MT20315/O (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: 

1000392-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCINEIDE PARREIRA FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco dias, juntar ao processo virtual cópia da sentença e 

do acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de jurisdição, se for 

o caso de reexame necessário e/ou de recurso voluntário, bem como da 

certidão de trânsito em julgado referente ao feito que deu origem à 

certidão de honorários advocatícios objeto da presente ação, sob pena de 

extinção da ação por ausência de documento indispensável ao 

ajuizamento da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março 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.: 104770 Nr: 6618-40.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Lorenzzoni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Batista de Moura - 

OAB:9645, Renata Fabrizia de Moura Bouguson - OAB:46902, 

RODOLFO MENENGOTI GONÇALVES RIBEIRO - OAB:406798

 Processo n.º 6618-40.2012.811.0007

Código: 104770

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Resolução 134/2011-CNJ, bem como à 

determinação constante no Termo de Correição da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta, realizada dia 22/02/2018, pela Corregedoria 

Geral da Justiça, procedo nesta data ao preenchimento do formulário do 

cadast ro  de armas,  a t ravés do endereço e le t rôn ico 

corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.

Outrossim, em que pese a existência de Laudo Pericial da arma, 

MANTENHO, por ora, a arma em depósito judicial haja vista se tratar de 

processo referente homicídio, no qual o réu foi pronunciado e o feito 

encontra-se em fase de designação de Sessão de Júri Popular, 

solenidade na qual a arma poderá ser necessária para eventuais 

esclarecimentos.

OFICIE-SE a Diretoria do Fórum da Comarca de Alta Floresta informando 

acerca da decisão de manutenção da arma.

Desde já, devolvo o prazo à defesa para apresentação de rol de 

testemunhas, nos termos do artigo 422, do CP, ante ao fato de os autos 

terem sido remetidos à conclusão para correição no início do decurso do 

prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102214 Nr: 4342-36.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Fumio Hirota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:3624/MT

 Processo n.º 4342-36.2012.811.0007

Código 102214

5ª Vara

VISTOS ETC.

Ante a petição contida às fls. 267, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca 

de Maringá/PR com fito de inquerir a testemunha Anderson Henrique 

Honorato arrolada pela defesa.

Instrua-se a missiva com cópia documentos necessários para o devido 

cumprimento.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000122-65.2018.8.11.0007

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:

ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000122-65.2018.8.11.0007 
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REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO Vistos. Trata-se 

da Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de ELIANE ORNELAS 

DO AMARAL SAMPAIO. Em petitório de ID. 1203172 a parte exequente 

informou que a Executada pagou integralmente o débito, razão pela qual 

requereu a extinção do presente feito. FUNDAMENTO. DECIDO. Tendo em 

vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais gravames. Sem 

honorários advocatícios. Por outro lado, condeno a Exequente ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Inexistente a determinação 

de baixa de eventual restrição, eis que não houve a formalização da 

penhora nos autos. Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 07 de 

março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000230-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ARROZEIRA BIALESKI LTDA - ME (RÉU)

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL (RÉU)

PAULO SERGIO LUPO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000230-31.2017.8.11.0007 SANTA HELENA COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO e outros (3) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO 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. Alta Floresta, 21 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107278 Nr: 2645-43.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Madeseik Ltda, João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT, Romualdo Jose Zalevski - OAB:12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, Fabio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781-MT

 Vistos.

Diante da informação de fl. 211, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será arquivado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121137 Nr: 42-26.2015.811.0007

 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: Nilson Konig Konrad, BuenaVentura Fredesvinda 

Velasquez Aquino Konrad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Konig Konrad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:53553, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 

53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Certifique-se a Escrivania acerca do período que o processo permaneceu 

em carga com a Defensoria Pública.

Ademais, 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 §1º do 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. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121513 Nr: 332-41.2015.811.0007

 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: Antonio Moreira de Sousa, Francimar Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOILA DOS SANTOS VASQUES ARASHIRO, 

Tania Cristina Ferreira de Lima, Rodiney Valdeviezo

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 1008-96.2009.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Brazoloto, Suzara Consoladora de Lara 

Brazoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A, Amazônia 

Revendedora de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimação do advogado Wesley Rodrigues Arantes, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 63387 Nr: 3229-52.2009.811.0007

 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): Rampázio & Rampázio Ltda - ME, Maurilio 

Rampazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224, Michelle Azevedo 

Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Intimação do advogado Mara Mone Ferreira Soares Furim, nos termos do 

art. 431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em 

epigrafe, cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144413 Nr: 5392-58.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKY Brasil Serviços Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, Luiz Gustavo de Oliveira Ramos - OAB:147.950

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

Alta Floresta-MT - 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.250/256, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55891 Nr: 551-98.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Garcia de Oliveira

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 241.

Oposta Impugnação à Execução pela Autarquia Federal (INSS) às fls. 

244/245 c/c planilha de fl. 246, onde apresentou como correto o valor total 

de R$ 1.105,06 a título de honorários advocatícios.

Oportunizado à parte Embargada se manifestar sobre o pleito, esta não o 

fez (fl. 253).

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o pleito da Embargante/executada 

merece ser acolhido.

 Com efeito, restou demonstrando que a Exequente recebeu benefício 

previdenciário (LOAS) de 05/02/2004 a 07/02/2012, vindo a falecer em 

07/02/2012.

Logo, a verba honorária deve incidir tão somente com relação às parcelas 

vencidas até a data de prolação da sentença, ou seja, 23/06/2009.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES a presente Impugnação à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), declarando devido o valor total de R$ 

1.105,06, calculados em 04/2017, referente aos honorários 

sucumbenciais.

Em razão da sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, 

CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor do 

excesso de execução apresentado, ou seja, sob o valor de R$ 

133.337,70.

 Tendo em vista que a parte Embargada é beneficiaria da Gratuidade de 

Justiça, a execução dos valores ora fixados observará o disposto nos §§ 

3º e 4º do artigo 98 do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para que 

apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução.

 Consigno ainda que, haverá a expedição de RPV, sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através dos presentes Embargos.

Após, quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4840 Nr: 89-93.1998.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475, Maria 

Carolina Leão Diogenes Melo - OAB:114.825 RJ, Paulo Sergio 

Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes 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.: 105840 Nr: 1097-80.2013.811.0007

 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: Daparé & Daparé Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Líbero Luchesi Neto - 

OAB:SP/174.760, Marcelo Gurjão Silveira Aith - OAB:MT/16507-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 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. 194/195, 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.: 110274 Nr: 5840-36.2013.811.0007

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda - Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Edson Arrotéia, Maria Ines Valverde Arroteia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

OAB:4.136-A

 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.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves de Moura, Onice Perroni de 

Moura

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

OAB:13311/MT

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

Oliveira - OAB:19520/O

 Intimação do advogado Hugo Roger de Souza Almeida, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1073 Nr: 86-75.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO0037420, VALENTIN PERON - OAB:7524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 Intimação do advogado Edson Campos de Azevedo, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 100-25.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes 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.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67843 Nr: 1013-84.2010.811.0007

 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: Seyr Ruelis, Dione Aparecida Buzzola Ruelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Jully Franciele Ruelis, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/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 exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor E, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 6993-02.2016.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maybi Fracielle Panizio 

Brogliatto Moreira - OAB:40.541/PR, Neidi Chiquito Xavier - OAB:

 Intimação da advogada Edmara Dantas Rodrigues, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 
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prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141899 Nr: 4001-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. de Amorim Ocampos e Cia ltda ME, 

Natasha Taina de Amorim Ocampos, Nayame Amorim Ocampos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Hugo Roger de Souza Almeida, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118269 Nr: 6160-52.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Alves de Moraes

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

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

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

 Intimação do advogado Higor Huynter Carinhena, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50143 Nr: 2095-58.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FERREIRA PIRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 257/258, com planilha de fls. 259/261, vez que já 

houve a transferência e a efetivação do pagamento dos valores nos 

termos pleiteados pela Exequente, conforme planilha por ela mesma 

apresentada às fls. 230/233.

A decisão de fl. 234 foi clara no sentido de que, caso não fossem 

oferecidos embargos pelo executado no prazo legal, deveria ser 

IMEDIATAMENTE expedido requisição de pequeno valor ou precatório, não 

havendo qualquer determinação de atualização de débito por parte da 

Exequente.

Por fim esclareço que não há que se falar em atualização de cálculos pela 

Exequente, tendo em vista que uma vez ocorrido o acolhimento dos 

valores apresentados em planilha, os valores são atualizados 

automaticamente na data base da expedição do Precatório, como foi feito.

 Por fim, tendo em vista que há foram expedidos os competentes alvarás 

judicias, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 6583-56.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo da Silva Quixabeira, Asiel Bezerra de 

Araújo, Luzmaia de Souza Quixabeira de Araújo

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo 

BANCO DO BRASIL S. A. em desfavor de ÂNGELO DA SILVA 

QUIXABEIRA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 156/159), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Conforme determinado à fl. 160, a Exequente informou à fl. 161 o 

adimplemento do acordo celebrado.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 156/159), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Condeno o Executado ao pagamento de eventuais custas processuais, 

todavia, inexiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor D. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 5918-64.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volpi e Volpi Ltda - ME, RAFAEL QUEIROZ 

VOLPI., Fábio Queiroz Volpi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 174, INTIME-SE a parte autora, via AR, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 
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termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36113 Nr: 1754-03.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

SANDRA MARIA PEREIRA ANTUNES ajuizou a presente “AÇÃO 

MONITÓRIA” em desfavor de MESSIAS MOREIRA LAMAR.

Com a inicial (fls. 02/03) vieram os documentos de fls. 04/05.

Entre um ato e outro, diante do falecimento do patrono da parte autora, Dr. 

Luciano Boucault, determinou-se que a mesma, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nomeasse novo patrono, sob pena de extinção (fl. 103).

Às fls. 104 o patrono Kleber Zinimar Geraldine Coutinho (OAB/MT 4151) 

que possui substabelecimento com reserva de poderes, pugnou pela 

reconsideração da decisão de fl. 103.

Devidamente intimada (fl. 106), a requerente não constituiu novo patrono 

nos autos (fl.109).

Após, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls.104, vez que, 

qualquer substabelecimento SEM RESERVA DE PODERES é firmado pela 

confiança da parte com seu advogado, assim, para este substabelecer 

para outro profissional É NECESSÁRIO POSSUIR AUTORIZAÇÃO 

EXPRESSA NO RESPECTIVO INSTRUMENTO. Além disso, o 

substabelecimento do mandato, com reservas de poderes, é ato pessoal 

do advogado da causa.

É que se entende que, com a morte do patrono Luciano Boucault (OAB/MT 

4802B) há a extinção da procuração inicial, de forma que o 

substabelecimento COM RESERVA DE PODERES outorgado ao patrono 

Kleber Zinimar Geraldine Coutinho (OAB/MT 4151) segue o mesmo curso.

 Assim, para que o patrono Kleber Zinimar Geraldine Coutinho (OAB/MT 

4151) pudesse patrocinar a causa, de forma autônoma, após o 

falecimento do substabelecente, deveria este apresentar novo instrumento 

procuratório, o que não ocorreu nos presentes autos.

Superada tal questão, verifico que a parte Autora quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa, 

vez que intimada para constituir novo advogado (fl. 108), manteve inerte, 

conforme certidão de fl. 109.

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

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

Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte autora 

é beneficiária da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 26-73.1995.811.0007

 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: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Abreu de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT, Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, SANDRO 

MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos. (...) DECIDO.1) É importa ressaltar que o credor do autor da 

herança possui legitimidade concorrente para requerer a instauração de 

inventário, diante da inércia dos legitimados pelo artigo 615 do NCPC.1.1) 

Nesse sentido, a abertura de inventário por credor do “de cujus” depende 

da existência de dívida líquida, certa e exigível.1.2) Analisando os autos 

verifica-se que o feito tramita desde o ano de 1995, ou seja, há 

aproximadamente 23 (vinte e três) anos, sem que a Caixa Econômica 

Federal tenha demonstrada a existência e legitimidade da dívida por ela 

mencionada.1.3) Veja que o contrato celebrado entre o “de cujus” e a CEF 

ocorreu em 1988 (fls. 08/12) e até o presente momento inexiste a 

informação de que a CEF tenha ingressado com qualquer feito executório 

em face do Espólio do “de cujus”. 1.4) Logo, deverá a CEF, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar pela habilitação de crédito nos autos, devendo, no 

mesmo prazo, demonstrar a existência de dívida líquida, certa e exigível.2) 

Diante da existência de herdeiro do “de cujus”, do provável desinteresse 

da CEF no prosseguimento do processo de inventário e da inércia do 

inventariante José Barbosa de Oliveira Neto, NOMEIO o Senhor Marcos 

Abreu de Souza como inventariante.2.1) Intime-o da nomeação, bem como 

para que preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, 

no prazo de 05 (cinco) dias.2.2) Deverá o Inventariante, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se nos autos acerca do requerido pelo Município 

de Alta Floresta/MT às fls. 144 e 152/156.3) Por fim, consigno que 

compete à justiça estadual processar inventário, ainda que figure como 

Requerente, na qualidade de credor do autor da herança, a Caixa 

Econômica Federal.4) Com o aporte das determinações de itens “1.4” e 

“2.2”, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fls. 80/81, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente 

feito tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218826 Nr: 2078-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, Wanisse Araújo de Santana 

Leandro Freitas - OAB:20.868-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente as Guias nº 38260 e 

38259, arrecadadas no valor total de R$ 168,61 (cento e sessenta e oito 

reais e sessenta e um centavo), por depósito em favor da pessoa jurídica 

denominada ARAUJO LEANDRO e DIAS ADV. ASSOCIADOS S/S, CNPJ nº 

10.419.523/0001-20, com seu quadro sócios e qualificação conforme 

informado às fls. 68/79, com endereço na Rua C-181, nº 52, Qd. 618, Lt. 

17, Setor Nova Suíça, cidade: Goiânia/GO, na conta corrente nº 22.589-0, 

agência nº 2903, Banco Itaú.10.OFICIE-SE ao Departamento de Controle e 

Arrecadação (DCA) do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

as providências quanto ao processamento da restituição e autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 11.Depois de efetivada 

a transação, ARQUIVE-SE o presente. 12.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208890 Nr: 8829-53.2015.811.0004

 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: Regina Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração da Requerente, REGINA FERREIRA DE SOUSA, o percentual 

de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Real para URV, bem como para condenar o Requerido no pagamento das 

diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a 

ser apurado em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso 

individual de cada servidor. 23.Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e 

correção monetária pelo INPC, conforme decidido no STF, RE 870947 

RG/SE.24.FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora a data 

da citação ocorrida em 20.10.2015 e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos.25.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

26.Tendo em vista a sucumbência do Requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015.27.DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma 

vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não 

ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, 

CPC/2015).28.Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações devidas.29.Expeça-se o 

necessário.30.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221505 Nr: 3770-50.2016.811.0004

 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: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdMFR, LGdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya borges freitas. - OAB:, 

Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 6.É O RELATÓRIO. DECIDO.7.Denota-se dos autos e do sistema Apolo 

que o despacho de saneamento do feito, que ordenou a intimação das 

partes para especificação de provas (fls. 92/93), foi proferido no dia 

18.05.2017 e o advogado do Requerido, signatário do pedido de fls. 102, 

fez carga dos autos no dia 14.06.2017 e devolveu no dia 

19.06.2017.8.Logo, não há que se falar em ausência de intimação, pois se 

entende suprida pela carga dos autos no período de 14 a 19.06.2017. 

Desta feita, acolho a certidão de fls. 100 e DECLARO preclusa a petição 

de fls. 102.9.Quanto aos pedidos formulados pelo Autor (fls. 98/99), 

DEFIRO a produção de provas orais consistentes tão somente no 

depoimento pessoal da Requerida e na oitiva de testemunhas arroladas 

pelo Autor e da adolescente, haja vista que nosso ordenamento jurídico 

impossibilita o requerimento do próprio depoimento pessoal.10.Por 

corolário, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 19 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).11.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§ 3º, art. 455, CPC/2015).12.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art. 455, §2º, CPC/2015).13.PROCEDA-SE à 

regularização do pólo passivo da demanda, conforme determinado às fls. 

92/93.14.Expeça-se o necessário.15.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226048 Nr: 6519-40.2016.811.0004

 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: LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Acolho a cota ministerial de fls. 152 e DECLARO intempestiva a 

contestação de fls. 109/117.

2. Por consequência, DECRETO a revelia do Requerido. No entanto, deixo 

de aplicar seus efeitos em razão da peculiaridades dos direitos 

envolvidos.

3. Esclareço que o decreto de revelia por si só não implica no 

desentranhamento da contestação intempestiva que, por corolário, não 

produzirá efeito de defesa, mas tão somente, de fonte de informação para 

ulterior formação de convencimento.

 4. AGUARDE-SE a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 19.04.2018 às 14hs (MT), nos autos Cód. 221505 

(em apenso).

5. Após, voltem-me concluso para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228058 Nr: 7775-18.2016.811.0004

 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: Ighor Alexandre Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO 

ORDEM pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 

487, I, CPC/2015, revogando eventual liminar anteriormente 

concedida.19.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.20.Ciência ao Ministério 

Público. 21.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 22.Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247716 Nr: 4703-86.2017.811.0004

 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: Vandecyr Alves Casemiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

37/38, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239594 Nr: 15963-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR XAVIER SILVA SOUSA

 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, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos documentos que 

comprovem o pagamento do seguro DPVAT referente ao período de 

ocorrência do sinistro, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Juntados os documentos, INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

se manifestar em 10 (dez) dias.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 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- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos)o quilômetro 

rodado, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 306 Nr: 141-11.1992.811.0004

 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: FAMAVES-FRIGORÍFICO AVÍCOLA MODELO DE 

ARAPONGAS S/

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS DANTE GARCIA, JOSÉ ANTÔNIO 

MUFFO, JOÃO ALBERTO DE SOUZA MARINHO, Álvaro Ladislau, Cartório 

do 1º Ofício de Notas de Aragarças, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, 

NOTAS E PROTESTO - 2º OFÍCIO, MARLENE TERRA LADISLAU, Luiz 

Fernando Ladislau, Maria Cristina Terra Ladislau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Vladimir Stasiak - OAB:OAB/PR 28.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

1.A fim de evitar qualquer tipo de alegação de nulidade e considerando ser 

fato notório que o curador nomeado há mais de 20 anos, Dr. Raul Darci 

Dolzan, fl.97, faleceu, NOMEIO em substituição a Defensoria Pública desta 

comarca curadora especial do revel JOÃO ALBERTO DE SOUZA 

MARINHO. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

2.Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177802 Nr: 12079-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha, Fabiana C. Rocha, 

Jeovah Sauda Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada 

do valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido retro.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173968 Nr: 7237-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali, Rosmari Salete Camilotto 

Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

126/129, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177422 Nr: 11636-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e a pedido do Ministério Público, procedo a intimação 

do executado na pessoa do seu procurador acerca do despacho a seguir 

transcrito: "Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.
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4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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.

5.RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar Cumprimento de Sentença.

 6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251240 Nr: 7153-02.2017.811.0004

 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: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello, Milton Gheno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Augusto dos Santos 

Picanço - OAB:10396 OAB/PA, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 14.O requerente pretende a exibição das contas gráficas que constituem 

o histórico do financiamento. 15.Em que pesem as arguições do 

demandante, verifico que não merecem prosperar, porquanto se trata de 

revisional de contrato, sendo imprescindível somente a juntada dos 

instrumentos pactuados entre as partes. Assim, os eventuais gráficos 

contendo as cobranças deverão ser produzidos pela parte que alega do 

fato, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC/2015. Friso que o 

Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de acordo com a 

posição processual que a parte assume. No caso, compete ao requerente 

provar a irregularidade das cobranças indicadas na inicial. 16.No que 

tange ao pedido de inversão do ônus da prova, constato que também não 

merece prosperar, visto que o requerente possui condições de 

demonstrar suas arguições por meio de documentos. Portanto, indefiro o 

pedido do demandante. 17.A revisão de contrato exige a análise das 

cláusulas contratuais, não sendo necessária a produção de prova pericial. 

Nesse sentido 18.Anoto que os requisitos para a prorrogação da dívida 

podem ser demonstrados por meio de documentos. Nesse 

sentido:“19.Com isso, resta evidenciada a desnecessidade de produção 

de prova pericial. Deste modo, indefiro o pedido do autor. 20.Por ausência 

de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 21.Considerando 

o indeferimento dos pedidos INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 30 

(trinta) dias, aportarem aos autos os documentos que entenderem 

necessários para a elucidação dos fatos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 373, I e II, do CPC/2015.22.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para sentença (artigo 355, I, do CPC/2015). 

23.Mantenho a decisão de fls. 674/676 pelos seus próprios fundamentos, 

conforme o disposto no artigo 1.019, §1º, do CPC/2015.24.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253599 Nr: 8753-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Ailton da Cunha - 

OAB:22489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 65/73 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263911 Nr: 15440-51.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 

10.Considerando o indeferimento dos pedidos INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, aportarem aos autos os documentos que 

entenderem necessários para a elucidação dos fatos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 373, I e II, do CPC/2015. No mesmo prazo, deverá o 

autor manifestar sobre os documentos novos acostados, sob pena de 

preclusão. 11.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para sentença (artigo 355, I, do CPC/2015). 12.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263912 Nr: 15441-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

1. Recebo o presente feito no estado em que se encontram tornando-se 

válidos todos os atos praticados.

 2. Considerando a decisão proferida nos Embargos à Execução, 

SUSPENDO o presente feito, nos termos do artigo 921, II, do CPC/2015.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223827 Nr: 5161-40.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. Panificadora e Confeitaria Ltda, 

CLAUDEMIRO ALVES DA SILVA, EVAILDO ALVES DA SILVA

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte executada via DJE, 

para nos termos do artigo 854 § 3º do CPC, para manifestar sobre 

penhora on line realizada nos autos conforme folhas 40, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254367 Nr: 9198-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 246559 Nr: 3903-58.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Batista Braga, Ivan Batista Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3903-58.2017.811.0004, Protocolo 246559, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5017 Nr: 178-62.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLABRINQ COM. PLÁTICOS BRINQUEDOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

178-62.1997.811.0004, Protocolo 5017, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104066 Nr: 9068-33.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anisio 

José Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José 

de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno Júnior, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9068-33.2010.811.0004, Protocolo 104066, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95413 Nr: 317-57.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. OLIVEIRA ME, Claudete Pereira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

317-57.2010.811.0004, Protocolo 95413, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160847 Nr: 1566-72.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1566-72.2012.811.0004, Protocolo 160847, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201159 Nr: 4473-15.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. da Mata Bezerra, Eunice Silva da Mata 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4473-15.2015.811.0004, Protocolo 201159, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 3790-90.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Evangelista e Silva, Fortunato 

Evangelista da Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3790-90.2006.811.0004, Protocolo 60633, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194679 Nr: 317-81.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Benigno Pereira Maia, 

Ismael Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce Pereira 

Maia, Maria Francisca Maia, Vatutin Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN 

PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

317-81.2015.811.0004, Protocolo 194679, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 326-92.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

326-92.2005.811.0004, Protocolo 47315, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235832 Nr: 13308-55.2016.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arik Ricardo Almeida Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Barra do Garças 

- OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13308-55.2016.811.0004, Protocolo 235832, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5035 Nr: 1221-34.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscina Água Azul e Decorações Ltda, 

Deuslirio Ferreira, Doneide Coelho de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1221-34.1997.811.0004, Protocolo 5035, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165875 Nr: 8104-69.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8104-69.2012.811.0004, Protocolo 165875, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69643 Nr: 3094-20.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JP Ltda, Paulo Cesar 

de Moraes e Silva, José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3094-20.2007.811.0004, Protocolo 69643, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5068 Nr: 142-83.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lundgren Irmãos Tecidos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

142-83.1998.811.0004, Protocolo 5068, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153371 Nr: 4634-64.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, 

Anísio Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, 

Baltazar José de Souza, Anisio José Bueno, Barrattur Transporte e 

Turismo Ltda, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4634-64.2011.811.0004, Protocolo 153371, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60626 Nr: 3783-98.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Gilberto Barreta Júnior, Gilberto Barreta, Maria Elena de Alcântara Barreta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

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

OAB:SP 217.166, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3783-98.2006.811.0004, Protocolo 60626, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22109 Nr: 902-66.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLABRINQ COM. PLÁTICOS BRINQUEDOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

902-66.1997.811.0004, Protocolo 22109, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14618 Nr: 379-83.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. F. DA SILVA MERCEARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:, RONALDO PEDRO S. DOS SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO, Rubia Lagares Miranda Costa - Estagiária - OAB:MT 

14.488-E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

379-83.1999.811.0004, Protocolo 14618, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16625 Nr: 278-46.1999.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

278-46.1999.811.0004, Protocolo 16625, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245230 Nr: 2962-11.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda, Elismar Machado 

Fernandes, Lazaro Adilson Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2962-11.2017.811.0004, Protocolo 245230, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63912 Nr: 6929-50.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Lusitana Ltda, Elenita Elias dos 

Santos, João Paulo de Castro Morais Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6929-50.2006.811.0004, Protocolo 63912, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224328 Nr: 5508-73.2016.811.0004

 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: Marcilene Barbosa de Freitas

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5508-73.2016.811.0004, Protocolo 224328, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196873 Nr: 1740-76.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. Miranda Costa & Cia Ltda, Rubia Lagares 

Miranda Costa, Simone Almeida Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1740-76.2015.811.0004, Protocolo 196873, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161860 Nr: 2847-63.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevani Ferreira Calado - Me, Edevani Ferreira 

Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2847-63.2012.811.0004, Protocolo 161860, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16139 Nr: 251-63.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lundgren Irmãos Tecidos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

251-63.1999.811.0004, Protocolo 16139, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226938 Nr: 7024-31.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, 

Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, Anísio Bueno

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7024-31.2016.811.0004, Protocolo 226938, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72451 Nr: 5694-14.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. Marques Primo - Papelaria Me, Lyndon 

Johnson Marques Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Luciano Freitas Faria - OAB:11979-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5694-14.2007.811.0004, Protocolo 72451, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176685 Nr: 10721-65.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Elias Miguel Manso, 

Edvaldo Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Oliveira Gomes - 

OAB:OAB/GO 34.489

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 10721-65.2013.811.0004, Protocolo 176685, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250019 Nr: 6185-69.2017.811.0004

 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: Osana Rodrigues de Menezes, Marila Rodrigues de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 6185-69.2017.811.0004, Protocolo 

250019, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229305 Nr: 8626-57.2016.811.0004

 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: JAM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 8626-57.2016.811.0004, 

Protocolo 229305, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 1150-80.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira Campos Filho

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 1150-80.2007.811.0004, 

Protocolo 67635, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 4069-08.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Carneiro, Diego Mayolino Montecchi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4069-08.2008.811.0004, Protocolo 80716, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 3451-63.2008.811.0004

 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): Tony Alves de Oliveira

 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 3451-63.2008.811.0004, 

Protocolo 80049, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83021 Nr: 6283-69.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosanea Miranda Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Oliveira, Isabel Batista de 

Oliveira, Otacílio Rosa, Claudionor Santana, Francisco Pereira Morais, 

Valdecir Maria de Jesus, Hellen Katiusci Domingues Moraes, Marilia 

Gouveia Lopes, Residência Assembléia de Deus Madureira, Claudemir 

Cipriano de Carvalho, Francisco Carlos Dalmaro, Carlos de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, Nadi Terezinha Martini - OAB:3306/MT, Raul 

Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 Vistos.

1.INTIME-SE a requerente, nos termos da decisão de fl.451, via Oficial de 

Justiça.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196519 Nr: 1465-30.2015.811.0004

 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: Espólio de Engracia Vilela de Moraes, Aluizio Gabriel de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANEIDE MARTINS DE 

FREITAS - OAB:8345/O, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

Meire Correia de Santana da Costa Marques - OAB:MT 9.995

 Vistos.

1. Com fundamento no art.3º, §2º, CPC/2015, DESIGNO audiência de 

conciliação PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), já que ainda não procedida a nenhuma tentativa de 

composição amigável das partes.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 
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venham-me conclusos para saneamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181560 Nr: 3400-42.2014.811.0004

 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: Aldemir de Moraes Cajango

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

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

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

Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.Sobre os documentos apresentados, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166050 Nr: 8369-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 77vº (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179362 Nr: 1365-12.2014.811.0004

 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: Maria Eunice Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes para 

manifestarem nos autos no prazo de dez dias, para manifestarem 

requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da Segunda 

Instância.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260611 Nr: 13357-62.2017.811.0004

 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: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 35/38, no prazo de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178271 Nr: 128-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusdene Adorno Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

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

 Vistos.

 Considerando que o executado já fora intimado do pedido de adjudicação, 

conforme se vê na certidão de fls. 131, indefiro o pedido de fls. 132.

Expeça-se mandado de adjudicação em favor do exequente.

 Após, intime-o para atualizar o valor do crédito, uma vez que se trata de 

mero cálculo aritmético, não havendo necessidade de remessa ao 

contador do juízo.

 Atualizado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271169 Nr: 1719-95.2018.811.0004

 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: Ednilson de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para que a requerida 

providencie a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

9.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 23 de 

MAIO DE 2018, ÀS 15h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).10.Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando 

ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).11.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 12.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.13.DEFIRO o inversão do ônus da 

prova em favor do autor. 14.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 19 de março de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 7920-26.2006.811.0004

 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: João Antonio Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Divino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ SILVA - 

OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor apresentado pelo exequente, 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 art. 523, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 
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lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243451 Nr: 1694-19.2017.811.0004

 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:

 Vistos.

Intime-se o autor pessoalmente para se manifestar, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183822 Nr: 5349-04.2014.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Florencio de Castilho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor pessoalmente para se manifestar, sob pena de 

suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229939 Nr: 9059-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVANELLI MOTOS MULTIMARCAS LTDA ME, 

Ana Flávia Pereira Coelho Ravanelli, Rogério Ravanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor pessoalmente para se manifestar, sob pena de 

suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 4152-24.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto 

Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor pessoalmente para se manifestar nos autos, sob pena de 

suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265076 Nr: 16218-21.2017.811.0004

 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: Altino José Neres Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Oliveira da Silva, Teresa Cristina Iglesias 

Alves Pereira, Eliel Gualberto Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 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.: 162613 Nr: 3884-28.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 162613

Vistos

 Compulsando os autos verifica-se que somente a empresa devedora foi 

devidamente citada, conforme se vê na certidão de fls.23.

 Dessa forma, tendo em vista que o Sr. Robson Carvalho de Oliveira fora 

citado somente como representante da empresa e não como devedor, 

deixo realizar solicitação do sistema bancário sobre a existência de ativos 

em nome dos sócios e proprietários da empresa executada.

Intime-se o autor para que promova a citação dos executados.

Sendo solicitado e disponibilizado o endereço, citem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 513-27.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me, João Mattias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Juliana Batista dos Santos - OAB:11.154/MT

 PROCESSO Nº: 513-27.2010.811.0004 - (CÓD. 95605)

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro no tocante a transferência dos valores 

penhorados e, por conseguinte, determino a expedição de ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO do numerário depositado na CONTA ÚNICA, vinculado a 

estes autos, como se vê às fls.68/70, devendo o valor ser transferido via 

TED, na conta bancária informada pelo exequente, a fls77.

2. Quanto ao requerimento de realização de nova penhora, intime-se o 

autor para que primeiramente apresente planilha de cálculo atualizada.

3. Após, voltem-me conclusos para análise do pleito.

 4. Expeça-se o necessário.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251469 Nr: 7317-64.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMLdA, MEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Vianna Rocha - 

OAB:171.028, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492/MT

 Processo nº 7317-64.2017.811.0004 – Código nº 251469

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida pelo FELIPE MENEZES 

LEAL DE ALMEIDA, menor impúbere, representado pela genitora MARIA 

EMILIA MENEZES LEAL, em face de WANDERLEY SOUZA DE ALMEIDA.

 À fls. 51, a Defensoria Pública local, na qualidade de assistente da parte 

exequente, requereu a intimação pessoal de sua representante, visto que 

alega ter tentado contato telefônico com a mesma, sem sucesso, com o 

escopo de convencê-la a dar prosseguimento no feito.

 Ademais, face à impossibilidade de comunicação, pugnou, pela via 

judicial, que a representante legal fosse intimada a comparecer à sede da 

entidade para as finalidades descritas. Dessa forma, foi determinada a 

intimação do exequente para que manifestasse nos autos, dando 

seguimento à demanda, sob pena de extinção por abandono de causa. No 

cumprimento da diligência, a tentativa de intimar a representante da parte 

autora restou-se frustrada, conforme consta em certidão à fls. 56.

 Em vista dos autos, à fls. 58, o Ministério Público manifestou pela extinção 

da presente ação, sob o argumento de que, tacitamente, o exequente tem 

demonstrado não haver mais interesse na continuidade do feito, 

abandonando o processo por período superior a 30 (trinta) dias, sendo 

forçosa a medida extinta sem resolução de mérito.

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 não foi possível a intimação da parte 

autora e que esta permaneceu inerte, deixando de manifestar nos autos, o 

que demonstra, ainda que implicitamente, desinteresse na demanda, dado 

o abandono da causa por prazo maior que 30 (trinta) dias e o não 

atendimento, pelas vias de comunicação, de quem a assiste, qual seja, a 

Defensoria Pública local, 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 estagnado o processo, por tempo considerável, sem a 

resposta definitiva e devida que merece.

Ademais, o próprio Parquet, órgão responsável pela fiscalização da ordem 

jurídica e pela tutela do interesse público, interviu no processo, à fls. 

58/59, pugnando pela sua extinção, com fundamento em ‘’visível 

desinteresse da parte exequente na continuidade do presente feito’’.

Nesse sentido, considerando que o exequente permaneceu inerte, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, ante a manifestação 

ministerial pela extinção do processo, JULGO EXTINTO a presente ação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212308 Nr: 10854-39.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMRS, Claudia Cristina Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Jesus dos Santos Sena

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 PROCESSO Nº 10854-39.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 212308

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por GUSTAVO MANOEL 

RODRIGUES SENA, menor impúbere, representado pela genitora CLAUDIA 

CRISTINA SILVA RODRIGUES, em face de MANOEL DE JESUS DOS 

SANTOS SENA.

 À fls. 84, a parte exequente manifestou interesse em extinguir a presente 

ação pelo fato do executado ter satisfeito a obrigação, com o 

adimplemento do quantum devido, informando a quitação integral do débito 

alimentar em execução.

 Em vistas dos autos, à fls. 86, o Ministério Público manifestou-se, 

favoravelmente, à extinção do processo, diante do cumprimento total da 

obrigação exequenda, sustentando a previsão legal para tal medida no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

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 para que seja extinta a 

presente execução, dada a satisfação da obrigação firmada, 

corroborando a manifestação ministerial, não justificando mais a 

continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259385 Nr: 12457-79.2017.811.0004

 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: LEdS, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdLN

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO Nº 12457-79.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259385

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LARAH 

ELIAS DA SILVA, menor impúbere, representada por sua genitora 

MARCILENE ELIAS DA SILVA, em face de SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA 

NETO.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado à fls. 

52, com a concordância do exequente com a proposta ofertada pelo 

executado. Na mesma petição, além da homologação do acordo, requer o 

exequente a suspensão do processo até o mês de maio do ano de 2021, 

quando se encerra a obrigação exequenda.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 54, ao conteúdo 

pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado entre as 

partes, pugnando, também, pela suspensão da presente execução até 

comprovado o efetivo cumprimento do acordado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 52, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, SUSPENDO a presente execução até restar 

comprovado que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a 

obrigação pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso 

do processo, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 27.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180943 Nr: 2847-92.2014.811.0004

 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): Adriano Benício de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO Nº 2847-92.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 180943

Vistos.

Trata-se de Ação Penal em desfavor de ADRIANO BENÍCIO DE JESUS, 

para apuração, em tese, do delito descrito no artigo 34, parágrafo único, 

inciso II, da Lei nº 9.605/98, referente ao crime ambiental materializado na 

conduta de pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a 

utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos.

 Colhe-se dos autos que em audiência de instrução e julgamento realizada, 

fora ofertada, pelo Ministério Público, a suspensão condicional do 

processo por 02 (dois) anos, visto que, no caso em tela, estavam 

presentes os requisitos previstos no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, 

conforme se vislumbra no termo acostado à fls. 79.

 Aceitando a proposta, os autores do fato comprometeram-se a cumprir as 

condições designadas, como a proibição de frequentar bares, casas de 

tolerâncias e festas; proibição de se ausentar da comarca onde reside por 

período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; 

comparecimento mensal, pessoal e obrigatório, em juízo para informar e 

justificar suas atividades; não portar armas e nem cometer outro crime ou 

contravenção penal.

 Ainda, fixou-se, como pressuposto necessário, a prestação pecuniária 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), consistente na entrega e 

benefício da entidade Associação Amigos dos Animais de Barra do 

Garças-MT, devidamente habilitada, com depósito na conta bancária 

correspondente (dados nos autos), podendo ser efetuado em três 

parcelas iguais e sucessivas de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três 

reais e trinta e três centavos) cada, com primeiro pagamento previsto até 

o dia 30 de março de 2016.

Dispondo-se a cumprir a incumbência assumida, o réu, já intimado em 

audiência, manifestou-se, à fls. 80, juntando, aos autos, cópia do 

comprovante de transferência única do valor integral devido para a conta 

corrente da entidade beneficiada, o que, posteriormente, foi confirmado 

pela Associação, à fls. 83/84, certificando ter recebido o montante de R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de soma do que fora devido ao 

réu.

Em vistas dos autos, às fls. 87, o Ministério Público manifestou 

reconhecendo o cumprimento das diligências impostas como condições 

para a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 

9.099/95, adimplindo com o determinado desde a aceitação da proposta. 

Assim, pugnou o Parquet pela extinção da punibilidade do autor do fato, 

requerendo que este Juízo a declare em provimento jurisdicional próprio.

 É o relatório. Decido.

O artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, assenta que expirado o prazo sem 

revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. Ressalta-se que, no 

curso do prazo de 02 (dois) anos em que o processo esteve suspenso, 

não houve nenhuma revogação, consoante nenhum empecilho que 

pudesse revogar o benefício concedido, eliminando seus efeitos.

Ora, constituindo a conduta delitiva praticada em infração cuja pena 

mínima é igual a um ano, submete-se o processamento às disposições na 

legislação que regula os procedimentos dos Juizados Especiais, 

abrangidas ou não por esta lei, ainda que a matéria tratada seja de 

competência deste Juízo por força da natureza da infração, qual seja, de 

ser um crime ambiental, devidamente tipificado na Lei nº 9.605/98.

 Dessa maneira, regulamenta a lei que, expirado o prazo de suspensão 

sem ter havido nenhuma revogação sequer deste benefício, cabe ao juiz 

declarar a extinção da punibilidade do autor do fato, uma vez que não 

subsiste razão para o prosseguimento de atos processuais no 

procedimento instrutório que se aproxime

 da fase de sentença, se as condições impostas, para realizar o ofertado 

pelo órgão ministerial, foram devidamente cumpridas e se não houve 

nenhuma revogação durante o prazo em que o processo esteve 

suspenso.

Isto posto, fortes as razões ministeriais, DECLARO EXTINTA a punibilidade 

de ADRIANO BENÍCIO DE JESUS em relação aos fatos narrados na peça 

acusatória.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261998 Nr: 14243-61.2017.811.0004

 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: GHFS, KEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14243-61.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261998

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por GUSTAVO HENRYQUE 

FERREIRA SILVA, menor impúbere, representado por sua genitora KELLY 

EURIPADES DA SILVA, em face de GILVAN BATISTA FERREIRA.

Em audiência de mediação realizada no dia 07 de março de 2018, as 

partes firmaram acordo, identificado no termo à fls. 36.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 67, ao conteúdo 

pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado entre as 

partes.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 36, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 12 dos 

autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269698 Nr: 808-83.2018.811.0004

 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: ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES, Maria Eliete Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 808-83.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269698

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES, 

representado por sua procuradora MARIA ELIETE CIRQUEIRA, em face de 

E.L. ESTEVES - IMOBILIÁRIA.

O requerente apresentou, à fls. 10, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 
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pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto desta ação, pela aquisição de terreno urbano, 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 o requerente 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, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268904 Nr: 232-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 232-90.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268904

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA proposta por RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EVERALDO 

EVANGELISTA DE SOUZA.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntando aos autos o presente documento que serve de prova de 

sua situação financeira ou comprovante de quitação das custas inicias, 

sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 321 do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257790 Nr: 11330-09.2017.811.0004

 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): KAFIA ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 PROCESSO CÓD. 257790

Vistos.

Considerando a petição e os comprovantes de pagamento juntados pelo 

executado, a fls.84/101, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da contradição entre o acordo realizado 

pelas partes e a manifestação retro, onde requer a penhora online, via 

sistema BACENJUD.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 459-37.2005.811.0004

 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): ERINO COSTELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 PROCESSO CÓD. 47935

Vistos.

Defiro o requerimento retro, e determino a suspensão da presente 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, §3º do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem localização de bens por parte do exequente, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 2476-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O, Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 PROCESSO CÓD. 170178

Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial de fls.182, designo o dia 17 de 

maio de 2018, às 15h30min (Horário oficial de Mato Grosso), onde será 

realizado o interrogatório do acusado.

 Intime-se o réu.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de março de 2018

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196197 Nr: 1274-82.2015.811.0004

 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: Jadiel Vicente da Conceição, G. M. J. Transportes Ltda, 

Geison Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho, Heloisa Sales 

Rodrigues, Adalberto Teixeira da Silva, Gildenice Maria Balbino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Lima Do Carmo - 

OAB:20.348, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, Ana 

Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321

 PROCESSO CÓD. 196197

Vistos.

Considerando que o demandado Adalberto Teixeira da Silva é proprietário 

da casa onde resido mediante pagamento de aluguéis, nos termos do 

artigo 145, III, do Código de Processo Civil, dou-me por suspeito.

Remetam-se os autos ao substituto automático.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186785 Nr: 7690-03.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7690-03.2014.811.0004 (CÓD.186785)

Vistos.

Considerando o transcurso do prazo da citação editalícia, bem como a 

manifestação ministerial retro, intime-se o requerente para se manifestar 

nos autos.

Após a manifestação da parte autora, diga o Ministério Público e voltem-me 

conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262979 Nr: 14863-73.2017.811.0004

 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: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdS

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

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14863-73.2017.811.0004 (CÓD. 262979)

Vistos.

Embora a parte requerida tenha comparecido espontaneamente em 

audiência de mediação, conforme se vê a fls.100, intime-se o autor para 

que providencie o depósito da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, a fim de 

citar a parte requerida e evitar eventual nulidade futura.

 Depositada a diligência, cite-se a requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176218 Nr: 10162-11.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rafael Wiezzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 PROCESSO 10162-11.2013.811.0004 - Cód. 176218

Vistos.

Como se sabe, o artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, determina que se proceda ao arquivamento das 

execuções fiscais, sem baixa na Distribuição, de todos os processos 

executivos a qual o valor da dívida seja inferior à 15 UPF’s MT, cujo valor 

atual é de R$ 1.906,35 (mil novecentos e seis reais e trinta e cinco 

centavos).

 Este arquivamento não atinge o status de extinção, bem como não importa 

em reconhecimento judicial da quitação da dívida, podendo ser 

restabelecida a qualquer tempo, desde regularmente atualizado, atinja o 

valor mínimo elencado, mediante requerimento da parte exequente.

Colhe-se da C.D.A. inclusa, bem como da planilha de cálculo atualizada 

juntada aos autos (a fls.55), que o valor total a ser executado não atinge o 

valor acima mencionado.

 Assim, com base no artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, determino o arquivamento do feito, sem 

baixa na distribuição, até que o seu valor supere o valor de 15 UPF’s MT.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61512 Nr: 4906-34.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): E. E. MOTORES, Elisângela Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 61512

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal percorrido desde a propositura da 

presente execução, sem, todavia, haver êxito nas tentativas de quitação 

do débito, intime-se pessoalmente o exequente para que se manifeste, 

atualizando o valor devido e indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55653 Nr: 20-89.2006.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Aldemar Araújo Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 PROCESSO Nº 20-89.2006.811.0004 – CÓDIGO Nº 55653

 Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por ALDEMAR 

ARAÚJO GUIRRA em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

 Tendo em vista que fora noticiada a morte do requerente, bem como 

apresentada, à fls. 92, sua certidão de óbito, e a legitimidade processual 

que possui o espólio, face o reconhecimento de sua personalidade jurídica 

e capacidade de atuar em juízo, DEFIRO o pedido de sucessão processual 

da parte pelo seu espólio, nos termos do artigo 110 do Código de 

Processo Civil, habilitando-o no processo para todos os fins legais.

 Ademais, DETERMINO que as intimações, a partir de então, sejam feitas 

em nome do patrono do espólio, com identificação à fls. 87, conforme 

pedido retro.

 Com efeito, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

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

 Barra do Garças-MT, 19 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74944 Nr: 7970-18.2007.811.0004

 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: Ana Maria Reimer Lemos, Sebastião Tadeu Reimer, 

Shellzia Camelo Costa, Victor Celso Costa Reimer, José Reimer Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Reimer, Espólio de Dores Mey 

de Urzedo Reimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Álvaro Augusto Carvalho Jesus 

Pereira - OAB:MT 18.160, Andreia Oliveira Mendonça - OAB:MT 

17.086, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO A. CARVALHO J. 

PEREIA - OAB:18160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 PROCESSO Nº 7970-18.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 74944

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ 

REIMER E DORES MEY DE URZEDO REIMER.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 25 de outubro de 

2017, as partes firmaram acordo, identificado no termo à fls. 657/662. Um 

dos itens pactuados tratava de avaliação técnica superveniente de imóvel 

objeto de partilha, com emissão de laudo por profissional competente a 

respeito, bem como apresentação de mapa de divisão das terras 

inventariadas.

 Juntados os referidos documentos, o espólio manifestou, à fls. 666, pela 

anuência expressa do conteúdo avaliado e do resultado das atividades 

técnicas, concordando com o que foi apresentado no processo.

Veio-me os autos para deliberação quanto ao acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 657/662, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas processuais quitadas pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160510 Nr: 1138-90.2012.811.0004

 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: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, Fabio Rivelli - OAB:OAB/MT 19.023-A, 

Fernando de Paula Torre - OAB:288.960 SP, Isabel Cristina Guarim 

da Silva Arruda - OAB:6347/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - 

OAB:5705/MT

 PROCESSO Nº 1138-90.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 160510

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO 

VICIADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS 

em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 À fls. 601, a parte executada manifestou interesse em extinguir a 

presente ação pelo fato de ter satisfeito a obrigação, com o adimplemento 

do quantum devido, juntando, à fls. 602, comprovante de transferência do 

importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à conta corrente do 

executado, como pagamento da segunda e última parcela do valor fixado 

em acordo pelas partes. Outrossim, requereu que as intimações e 

publicações judiciais sejam feitas, a partir de então, exclusivamente no 

nome do patrono habilitado, com identificação constada aos autos.

Intimado, o exequente, manifestou nos autos, à fls. 610, salientando que o 

acordo, de fato, foi integralmente cumprido, e que, sendo satisfeitas as 

custas processuais pela executada, concorda com o pedido de extinção, 

na medida que também a requer.

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.

Custas quitadas pela parte executada, conforme consta à fls. 196/197.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269285 Nr: 514-31.2018.811.0004

 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: GMS, MDFMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Francisco Rodrigues 

- OAB:3.985-B/ MS, Wilson Tadeu Lima - OAB:9.502/MS

 PROCESSO Nº: 514-31.2018.811.0004– CÓDIGO: 269285

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, bem como a 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, estando inadimplente com a obrigação referente aos 

meses de julho de 2016 a setembro de 2017, o que totaliza o valor de R$ 

4.587,13 (quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e treze 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

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 7247-96.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, requerer o 

que for de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 30(trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102907 Nr: 7911-25.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Guimarães de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Elizabete Fátima Flores - OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 156, reitere-se a intimação da parte 

autora nos termos da decisão de fls.150, pessoalmente para, que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste aos autos requerendo o que entender 

por direito, sob pena de extinção.

 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me para 

deliberar.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168453 Nr: 87-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Vinicius Ribeiro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

 Audiência de Custódia

Autos de cód. 168453

 Em 20.03.2018, às 16h03min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Michell Lotfi Rocha da Silva, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

reeducando. Realizada a justificativa. O Ministério Público manifestou pela 

regressão definitiva do reeducando, diante o reiterado descumprimento 

das condições impostas pertinente ao regime semiaberto. A defesa 

técnica do reeducando postula a manutenção do regime do reeducando. 

Após, o MM Juiz decidiu, não acolhendo a justificativa apresentada pelo 

reeducando, tornando sua regressão cautelar em definitiva, haja vista que 

o reeducando não apresentou nenhum fato que pudesse contrapor a falta 

grave indicada. Os documentos constantes dos autos, fls. 480/488, 

informam o descumprimento da obrigação de recolhimento noturno, bem 

como de não carregamento da tornozeleira eletrônica, o que foi 

confirmado pelo próprio reeducando. Assim, torno a regressão cautelar 

em definitiva, devendo o reeducando cumprir novo período em regime 

fechado. Determino ainda a atualização de cálculo de pena, alterando a 

data base para progressão na data de 20.03.2018. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

_________________________

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Maicon Vinicius Ribeiro Brito

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273213 Nr: 3098-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ELEOGILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Provimento nº. 12/2017/CM-TJMT

Número do Processo: 3098-71.2018.811.0004 – Cód.: 273213

Espécie: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

Flagranteado: João Eleogildo da Silva

Data e horário: segunda-feira, 19 de março de 2018.

PRESENTES

Juiz de Direito em Substituição Legal: Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

Promotora de Justiça: Dra. Hellen Uliam Kuriki

 Custodiado: João Eleogildo da Silva

Advogado: Dr. Reinaldo Leite de Oliveira

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

As partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro 

audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação da divulgação não 

autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, 

em conformidade com o artigo 521 da CNGC.

O flagranteado foi ouvido por meio do sistema de gravação digital, 

conforme termo de comparecimento em apartado.

O Ministério Público manifestou pela homologação dos autos, mantendo a 

decisão qual determinou a conversão da prisão em preventiva, vez que 

entende existir divergências no endereço apresentado pela defesa.

A Defensoria Pública, por sua vez, pugna pela aplicação de cautelares 

diversas da prisão. Apresenta ainda, documentos para serem juntados 

aos autos, à saber procuração e comprovante de endereço atualizado.

DELIBERAÇÕES

Vistos em Substituição Legal.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, pela prática do delito capitulado 

no art. 155, §5° do Código Penal.

É o breve relato.

Após, o MM Juiz decidiu em áudio.

Extrai-se dos autos que a prisão em flagrante foi convertido em 

preventiva, diante indícios suficientes de autoria e materialidade.

Em tempo, da consulta ao sítio do TJGO, afere-se a inexistência de 

antecedentes criminais.

Não vislumbra-se de igual modo, riscos quanto a garantia da ordem 

pública, tampouco risco a instrução processual.

Assim sendo, nos termos do Princípio da Homogeneidade, revogo a prisão 

preventiva do flagrado, mediante comparecimento a todos os atos 

processuais para os quais for intimado, determinando que a defesa 

apresente regularização de comprovante de endereço no prazo de 05 

(cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

Serve esta decisão como alvará de soltura.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito em Substituição Legal

_______________________________________

 Custodiado

Promotora de Justiça: Advogado:

TERMO DE QUALIFICAÇÃO

Número do Processo: 3098-71.2018.811.0004 – Cód.: 273213

Espécie: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

Flagranteado: João Eleogildo da Silva

Data e horário: segunda-feira, 19 de março de 2018.

Na data acima, nesta comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, na Sala de Audiência desta Segunda Vara Criminal, sob a 

presidência do Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. 
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Douglas Bernades Romão, ao final assinado, compareceu o(a) 

flagranteado(a) abaixo qualificado(a), para sua apresentação, nos termos 

da Resolução nº. 12/2017/CM-TJMT e Resolução nº. 213 do CNJ, com 

fundamento no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (Princípio 

da Inafastabilidade da Jurisdição) e artigo 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial n. 678, de 06 de novembro 

de 1992. O presente ato foi realizado por meio de sistema de gravação 

digital, nos termos do artigo 521 da CNGC, oportunidade em que lhe foi 

assegurada entrevista reservada com o Defensor Público, que presenciou 

este ato.

QUALIFICAÇÃO DO(A) FLAGRANTEADO(A)

Documento de Identidade: Prejudicado

Naturalidade: Iporá - GO

Estado Civil: Prejudicado

Data de Nascimento: 24.04.1980

Filiação: Jesuino Ferreira da Rocha e Divina Rodrigues Rocha

Meios de vida ou profissão: Prejudicado

Já foi preso ou processado antes: Prejudicado

 Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito em Substituição Legal

________________________________________

 Custodiado

Promotora de Justiça: Defensor Público:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204957 Nr: 6561-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EURÍPEDES BISPO DOS SANTOS, Rg: 

1.269.478-9, Filiação: Felisberta Bispo de Araújo, data de nascimento: 

25/04/1972, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, convivente, gari, 

Telefone 9214-1496/ex-esposa. 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 pretensão punitiva estatal 

contida na denúncia, para o efeito de condenar o acusado Eurípedes 

Bispo dos Santos como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do 

Código Penal, com a incidência da Lei n.º 11.340/06.Portanto, passo a 

dosimetria da pena:A pena prevista para o delito previsto no artigo 147 do 

Código Penal é de um a seis meses de detenção ou multa.Passo a dosar a 

pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, 

caput, do Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 147 do 

Código Penal, verifico que o réu Eurípedes Bispo dos Santos praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio 

tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira 

negativa; o réu não registra outros antecedentes; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 

valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime não restou demonstrado nos autos, razão pela qual deixo de 

valorá-lo; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, ao tempo em que no tocante ao 

comportamento da vítima, em nada contribuiu para o crime.À vista das 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para a 

ameaça em 01 (um) mês de detenção.Na segunda fase da dosimetria, 

verifico a ocorrência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do 

Código Penal, já que o delito foi cometido, prevalecendo-se das relações 

domésticas, razão pela qual agravo a pena acima dosada em 05 (cinco) 

dias, dosando-lhe a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. 

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual 

torno definitiva a pena anteriormente dosada.Nos termos do que dispõe o 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplico o regime aberto para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que foi aplicado 

regime inicial aberto, desnecessária a análise por este Juízo acerca do 

tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de 

pena privativa de liberdade (art. 387, §2º), vez que não irá alterar o regime 

inicialmente imposto.Incabível a substituição da pena, tendo em vista que o 

crime foi praticado com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do 

Código Penal).Por outro lado, presentes todos os requisitos do artigo 77 do 

Código Penal, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, por 02 

(dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não 

frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de prostituição; b) não 

mudar de residência e não se ausentar da cidade onde reside por prazo 

superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; c) 

apresentar-se mensalmente em Juízo, dando conta de suas 

atividades.Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais, 

eis que latente a hipossuficiência do acusado. Tendo em vista a absoluta 

ausência de elementos que permitam a aferição dos prejuízos suportados 

pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração.Considerando que o direito do réu de apelar em 

liberdade não lhe pode ser denegado, se permaneceu solto durante a 

instrução criminal e não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses 

previstas no artigo 312 do CPP, quando da prolação da sentença 

condenatória, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade. 

P.R.I.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) Expeça-se 

Guia de Execução Definitiva;b) Comunique-se a suspensão dos direitos 

políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema 

INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 21 de março de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 88284 Nr: 8980-29.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal da Comarca de Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romislei Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262502 Nr: 14560-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Feliz Torres do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Violência 

Doméstica: uma questão de gênero, valores e possibilidades”, promovido 

pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFAM), na cidade de Brasília/DF, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06/04/2018, às 15:30 horas 
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(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010330-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEIA ALVES MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 9.529,94, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012501-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente 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$ 129,94 , 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, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI NAPOLITANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (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 LORENI NAPOLITANO DA SILVA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ADÍLIO 

HENRIQUE DA COSTA - DF26651 para se manifestar nos autos acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOURADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A e ONELIA FRANCISCA 

GUIMARAES - MT0012826A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/05/2018 Hora: 12:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/05/2018 

Hora: 13:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILINO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/05/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/05/2018 

Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012727-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES OAB - SP356299 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.181,36 (cinco mil cento e oitenta e um reais e trinta e seis 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011053-56.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

1- Uma breve olhadela pela matrícula do imóvel juntada aos autos, e 

nota-se que o bem está gravado com alienação fiduciária, conforme 

R-4/68.198. Como forma de adquirir o imóvel e garantir o pagamento do 

empréstimo, o executado transferiu a propriedade resolúvel à Caixa 
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Econômica Federal até o final pagamento de 420 prestações. 2- Isto posto, 

somente após a amortização das prestações e integral cumprimento do 

contrato firmado com a instituição financeira, é que o executado será 

proprietário efetivo do imóvel, em razão da quitação do montante do 

empréstimo e conseqüente consolidação da propriedade. 3- Portanto, a 

propriedade do imóvel objeto de garantia fiduciária não pode ser 

penhorada em execuções promovidas por terceiros credores do devedor 

fiduciante, antes do cumprimento de contrato de mútuo firmado com a 

instituição financeira (credora fiduciária), eis porque INDEFIRO os pleitos 

de constrição do referido bem. 4- Dando continuidade à rusga, não tendo 

ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização dos 

sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a penhora, 

avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do Diploma 

Processual Civil. 5- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 6- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 7- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 8- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 9- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 10- 

Intime-se. 11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 25 /05/2018 

Hora: 15:40 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEYSER NAYANNA MARIANO DE SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/05/2018 

Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA DE LIMA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/05/2018 

Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/05/2018 

Hora: 13:20 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATREVIDINHA BABY TEEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 6.286,06 (seis mil duzentos e oitenta seis reais e seis 

centavos) , sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/05/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/05/2018 

Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACIEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s), face o 

retorno da carta precatória juntada nos Id’s 11402668 e 11402687, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, apresentarem os memoriais, 

conforme deliberação juntada no Id 7627788.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACIEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s), face o 

retorno da carta precatória juntada nos Id’s 11402668 e 11402687, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, apresentarem os memoriais, 

conforme deliberação juntada no Id 7627788.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VALIATI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/05/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIAS ULTRA POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS SEM MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 contratou serviço que não foi prestado. A 

requerida embora tenha participado da enseada de conciliação não 

apresentou defesa o que a torna completamente revel. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com ausência, ou seja, 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Com efeito, não é o caso 

dos autos, pois, além da inércia do reclamado, a pretensão se mostra 

amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado 

por meio do cheque emitido. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar 

os efeitos da revelia o que implica no atual ordenamento a presunção da 

matéria de fato. 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, determinando a devolução de valores 

eventualmente pagos e devolução das laminas de cheque. 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 

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 
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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 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) determinar também, consequência do cancelamento do 

contrato, a devolução de valores pagos, atualizados monetariamente 

desde a data do desembolso e com juros de mora e 1% a partir da citação. 

d) 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. e) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver eventuais valores cobrados, em 

dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos 

valores pequenos terem ficados a meu ver embutidos na parte 

compensatória do dano moral. 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, 30 de Junho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/05/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011313-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENY EDUARDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVIBAR DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - 

MT0016905A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/05/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O, GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/05/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012605-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVINA APARECIDA DE MORAES (EXECUTADO)

 

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 CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010767-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ATILIO PERTICARRI BOMBONATO (REQUERIDO)

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA OAB - SP0244925A (ADVOGADO)

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (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 CLEONICE VIEIRA DE BASTOS, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262187 Nr: 14368-29.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evaristo de Jesus Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Lima Cardoso, Adilson José Pereira da 

Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados para comparecerem à audiência preliminar 

designada para o dia 05/04/2018 às 13h (horário de Cuiabá).

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 022/2018/DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que a servidor a JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO, 

matricula 2169, exercendo a função de Gestor Judicial Substituto - 

PDA-FC da Secretaria da 1ª Vara nesta Comarca, estará em gozo de 

folgas compensatórias de 03(três) dias no período de 20/03 a 22/03/2018.

RESOLVE

DESIGNAR a servidor a ROSEMAR DA SILVA, Técnico Judiciário  - PTJ, 

matricula 23894, para exercer as funções de Gestor Judicial Substituto em 

Substituição na Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, durante o período 

de 03(três) dias a partir de 20/03 a 2 2/03/2018, em razão da titular se 

encontrar em gozo de folgas compensatórias.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 21 de março de 2018.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor em substituição legal do Foro

 PORTARIA Nº 021/2018/DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que o servidor FRANCISCO EDSON FANAIA, Gestor 

Judicial da Secretaria da 3ª Vara Criminal nesta Comarca, matrícula nº 

3204, está afastado para tratamento de saúde pelo período de 

60(sessenta) dias, a partir de 29/01 a 2 9/03/2018.

RESOLVE

DESIGNAR o servidor JAMIL RIBEIRO PIRES , Auxiliar Judiciário, matricula 

8333, para exercer as funções de Gestor Judicial Substituto da Secretaria 

da 3ª Vara Criminal desta Comarca, durante o período de 60(sessenta) 

dias a partir de 29/01 a 2 9/03/2018, em razão do titular se encontrar 

afastado para tratamento de saúde.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 19 de março de 201 8.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor em substituição legal do Foro

PORTARIA Nº 019/2018/DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora FRANCIANE APARECIDA CARVALHO DE 

MAGALHÃES, Analista Judiciária lotada na 1ª Vara Criminal nesta 

Comarca, matrícula nº 6547, 10(dez) dias de licença prêmio a que faz jus, 

para ser usufruída no período de 20/03 a 29/03/2018, referente ao 

quinquênio 20 12/2017.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Cáceres, 15 de março de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11867 Nr: 2992-60.2005.811.0006

 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: EDI LACERDA DE BARROS, SILVIA CURVO DE 

LACERDA, LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA, ENY LACERDA LEITE 

DE BARROS, LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE LACERDA NETO, ENY CURVO 

DE LACERDA, LUIZ COSTA MARQUES, ANTONIO AUGUSTO COSTA, 

ZÉZINHA MARIA AUGUSTA COSTA, JOSÉ AUGUSTO COSTA, APARÍCIA 

JARA, JOSÉ DALBEM, MARIA LUCIA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, 

JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109/MT, JOSÉ PATROCINIO DE 

BRITO JUNIOR - OAB:4.636, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498-MS, 

LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - OAB:8228/MS, VINÍCIUS 

CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE 

LACERDA - OAB:8228/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 2382/2383, pelo prazo de 

90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo ora concedido, intime-se o inventariante para juntada da 

certidão negativa pendente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, à conclusão.

Ademais, determino à Secretaria deste juízo que observe o disposto no 

art. 337 da CNGC e seus parágrafos, no que concerne à quantidade de 

páginas por volume, tendo em vista que foi verificado que alguns volumes 

do presente feito ultrapassam a quantidade máxima de 200 páginas, 

dificultando o seu manuseio.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 79396 Nr: 5969-20.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMDS, ALMDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDPM, PHDP, FMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LUCINÉIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida, a Sra. Flavia Marques do Prado, por meio de 

sua advogada, via DJE, para requerer o que for de seu interesse, bem 

como informar o atual endereço de sua cliente, no prazo de 10(dez) dias.

Após, decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à 

conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 8369-41.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão de fls. retro, intime-se o inventariante, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, junte aos 

autos guia de recolhimento de ITCD, cópia autenticada e atualizada da 

matrícula do imóvel e certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da 

inventariada e esboço de partilha final.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 60779 Nr: 7071-48.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, LGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Roberta 

Aparecida Sampaio, representada por sua genitora Sra. Luzia Godinho 

Pereira Sampaio em desfavor de Nilson Sebastião da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente foi devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito indicando atual endereço do 

executado, porém manteve-se inerte até a presente data.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo 

Civil:

Art. 485 – “O juiz não resolverá o mérito quando”:

III – “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

“§ 1º Na hipótese descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

 Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164387 Nr: 1570-35.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S, ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Sarah Cristina 

Leite Lopes, representada pela genitora Adejanil da Silva Leite, em 

desfavor de Pedro Vidal Lopes, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que a requerente foi 

devidamente intimada, através de seu patrono, para manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, porém manteve-se inerte até a presente data.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145133 Nr: 3168-92.2012.811.0006

 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: EDCM, JDCM, FDM, NDCM, NDCM, SCMDS, MDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido e suspendo a tramitação do presente feito pelo período de 

180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo mencionado, intime-se o inventariante para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103385 Nr: 8484-57.2010.811.0006

 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: ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido e SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo período 

de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo mencionado, intime-se o inventariante para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132187 Nr: 921-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 42 de 653



por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENOSRIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente, via advogado constituído, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001292-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001293-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001296-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONYKE MENDES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001297-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 
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declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001299-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB - RO3843 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO)

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RAIMUNDO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005684-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. . 203 § 4.º intimo o advogado 

da parte autora para manifestar o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005685-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo, 

apresentar impugnação a contestação de id:11695757, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005811-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo o 

advogado da parte autora para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENILDO RAMOS LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento..

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005595-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo o 

advogado da parte autora para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005206-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIDIO DE SOUSA MANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, nos termos do art. . 203 § 4.º do CPC, intimo o 

advogado da parte autora para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000764-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (REQUERIDO)

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (REQUERIDO)

PARISI GIULIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007255-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PHELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Certifico que transcorreu in albis o prazo para a parte 

requerida pagar a dívida, ou apresentar a contestação, nos termos do art. 

203 § 4.º do CPC, intimo o advogado da parte autora para que no prazo de 

15(quinze) dias manifestar-se requerendo o que entender de direito. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001903-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR)

VALDEMIR GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VERALUCIA DE MORAES SURUBIM (RÉU)

PAMELLA DE MORAES SURUBIM PAIAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

VINICIUS ALBERTO MENDES PAULINO OAB - MT19343/O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, Intimo o 

advogado da parte Requerida para que especifique as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-30.2018.8.11.0006

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:

VALDECI DO NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 3805-48.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB CORRÊA & CORRÊA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Impulsiono os presentes autos, levando-os à “EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA A IMPRENSA”, a fim de INTIMAR O ADVOGADO, para proceder a 

devolução dos presentes autos, IMEDIATAMENTE, atendendo à Portaria n° 

09/2018 - CGJ que instaura a Correição Ordinária junto à 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres-MT, solicitando a devolução de todos os processos 

em carga para que estejam à disposição da secretaria, sob pena de busca 

e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 1512-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte requerida, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, 

para se manifestarem a respeito da petição de fls. 134/135, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159157 Nr: 6904-84.2013.811.0006

 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: LEOMAR SZUBRIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5871

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189777 Nr: 8119-27.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175514 Nr: 10312-49.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUC. E ASSISTENCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 
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colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160553 Nr: 8359-84.2013.811.0006

 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: CLAUD ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 9805-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG

 Certifico para os devidos e legais efeitos o decurso do prazo recursal da 

r. decisão de fl.325/327. Certifico outrossim que, a parte autora foi 

intimada pessoalmente, da liberação do valor bloqueado nos autos, fl.327. 

Certifico mais, que foi cadastrado no sistema, o atual advogado que 

representa o banco executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192204 Nr: 9657-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO CELEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE K.F.LOPES - OAB:, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUERRA 

AMORIM - OAB:RJ 126.492, EDUARDO FROTA DE SOUZA - OAB:RJ 

101.687, FLVIO MATTOS DOS SANTOS - OAB:OAB/RJ 94.125

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167140 Nr: 3988-43.2014.811.0006

 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: B.R.C., JORGE ALVES CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 11867-09.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 10377-15.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 
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VALDIVINO LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, NESTOR 

DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 206, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 15/05/2018, ÀS 15h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160896 Nr: 8713-12.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146754 Nr: 5001-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA DE ALMEIDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197328 Nr: 1864-19.2016.811.0006

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANE ROSA DA SILVA - ME, ARRENIUS DA 

SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:141.042

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 2878-14.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte autora, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

se manifestarem a respeito da petição de fls. 133/138, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183607 Nr: 4410-81.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOLAN LARA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPAN-FACULDADE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166330 Nr: 3333-71.2014.811.0006

 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: VANESSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA, L.A. 

CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192758 Nr: 10003-91.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ROSARIA PEREIRA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96.079

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171462 Nr: 7385-13.2014.811.0006

 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: ARNALDO HENRIQUE TAUGINO, WEIMAR QUIRINO 

JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO LOURDES DA FONSECA, MARIA 

CLAUDIA VENDRAMINI DA FONSECA, MARIDALVA AMARAL VIGNARDI, 

BANCO DO BRASIL S/A, IVO EDUARDO AMARAL VIGNARDI, FERNANDO 

LOURDES DA FONSECA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON JORGE MATOS - 

OAB:18400, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2420-B, VICTOR JORGE 

MATOS - OAB:13066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 SP

 Nos termos do arigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constiuído para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que a Carta Precatória para citação da parte 

Ivo Eduardo Amaral Vignardi não foi distribuída, pois o Cartório Distribuidor 

da Comarca de Rondonópolis é privado sendo necessário efetuar 

pagamento de taxa específica para distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 9805-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG

 Certifico para os devidos e legais efeitos o decurso do prazo recursal da 

r. decisão de fl.325/327. Certifico outrossim que, a parte autora foi 

intimada pessoalmente, da liberação do valor bloqueado nos autos, fl.327. 

Certifico mais, que foi cadastrado no sistema, o atual advogado que 

representa o banco executado. Isso posto, encaminham-se os autos para 

a expedição do alvará para liberação do valor, conforme determinação de 

fl.326v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 796-68.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
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indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 2398-12.2006.811.0006

 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: LOURIVAL SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VICARI WEISSHEIMER - 

OAB:8914-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao retorno dos autos da 2ª Instância , INTIMO as partes, por meio de 

seus advogados, para manifestarem, requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 1492-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ FERNANDO MANCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 Em cumprimento ao despacho retro, INTIMO a parte Executada, por meio 

de seu advogado, para pagar o débito em execução, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6077 Nr: 7-90.1983.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Certifico para os devidos e legais efeitos, em cumprimento ao despacho 

retro, foi designado o dia 01/08/2018 às 13h30min para a realização da 1ª 

Praça do bem penhorado e dia 15/08/2018 às 13;h30min para a realização 

da 2ª Praça. Isso posto, encaminham-se os autos para o setor de 

expedição de documentos, a fim de Expedir Edital de Praça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190270 Nr: 8453-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINA MARIANI SANTOS

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a ceridão negativa do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184865 Nr: 5146-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a ceridão negativa do oficial de 

justiça.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 3 de maio de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 21 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Apenas para ciência processo encontra-se aguardando prazo 

para apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 11 de junho de 2018 às 

15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 
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Cáceres/MT, 21 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor total de R$ 140,00 reais, visando o cumprimento 

dos MANDADOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (AUDIÊNCIA DESIGNADA), 

referente a parte requerida na pessoa de sua representante Sra. ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (1 - DILIGÊNCIA = 35,00 R$ - 

AVENIDA DEPUTADO DORMEVIL FARIA, N. 81, "FUNDO", BAIRRO JARDIM 

SÃO LUIZ, CÁCERES/MT - SETOR 4) e os confinantes indicados na 

exordial sendo Sra. NADIA VIANA ESPÍRITO (1 - DILIGÊNCIA = 35,00 R$ - 

RUA DA PAZ, N. 19, BAIRRO POUPEX, FONE N. 65 - 99624-3015, 

CÁCERES/MT - SETOR - 2); Sr. DEJAIR JOSÉ BARBOSA (1 - DILIGÊNCIA = 

35,00 R$ - RUA DA PAZ, N. 670, BAIRRO POUPEX, FONE N. 65 - 

99958-7565, CÁCERES/MT) e Sra. ADRIANE TOMICHA BALESTRIM (1 - 

DILIGÊNCIA = 35,00 R$ - RUA ESPERANÇA, S/N., BAIRRO ESPÍRITO 

SANTO, FONE 65 - 99647-5840, CÁCERES/MT - SETOR - 2) a serem 

oportunamente expedidos. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 21 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Ramon Fagundes Botelho DADOS DO 

PROCESSO: Processo (PJE) n.: 1006105-82.2017.8.11.0006 Tipo: Cível 

Espécie: Usucapião Parte Autora: Adilson Belje de Campos e Emilene da 

Guia Seba Parte Requerida: Espólio de Jaques Souto da Costa e Faria, 

representado por sua herdeira ora inventariante Sra. Anna Carolina 

Barbosa Souto e Faria. PESSOAS A SEREM INTIMADAS (TERCEIROS 

INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário ajuizada 

por Adilson Belje de Campos e Emilene da Guia Seba em face do Espólio 

de Jaques Souto da Costa e Faria, representado por sua herdeira ora 

inventariante Sra. Anna Carolina Barbosa Souto e Faria (...); Os 

Requerentes adquiriram a posse do imóvel denominado QUADRA 65, LOTE 

03, Bairro ESPIRITO SANTO, registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 4.459, a fls. 01 do livro nº 

02 de 24/04/1978 (Doc. anexo), consoante de 368,03 M2 (trezentos e 

sessenta e oito metros e três centímetros quadrados) apurados pelo 

sistema de medição (GPS – Planta Topográfica- ANEXA). O referido imóvel 

fora a adquirido por meio de instrumento particular de compra e venda de 

imóvel, firmado entre os Requerentes e o Sr. THIAGO DE SOUZA RIBEIRO 

JOAO BATISTA DA SILVA, em 6 de setembro de 2002, conforme cópia 

anexa. Após a aquisição da posse do imóvel os Requerentes passaram a 

empregar relevantes investimentos no local, conforme demonstrado 

através do registro fotográfico (anexo), fora realizada a edificação de 

muros e posteriormente casa de alvenaria, ao qual vem sendo utilizada 

como residência habitual dos autores há aproximadamente 10 (dez) anos 

(...); Por fim o autor pleiteou que a demanda seja julgada procedente os 

pedidos da presente ação, declarando a prescrição aquisitiva de domínio 

do imóvel denominado LOTE 03 QUADRA 65, consoante de 368,03 M2 

(trezentos e sessenta e oito metros e três centímetros quadrados) 

apurados pelo sistema de medição GPS (Planta Topográfica- ANEXA), 

registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a 

matrícula nº 4.459, a fls. 01 do livro nº 02 de 24/04/1978, ordenando a 

expedição do competente mandado ao Registro de Imóveis desta 

Comarca, a fim de que transcreva (de forma gratuita) a sentença em nome 

dos autores qualificados no preâmbulo da inicial". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um imóvel localizado 

na QUADRA 65, LOTE 03, Bairro ESPIRITO SANTO, registrado no Cartório 

do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 4.459, a fls. 

01 do livro nº 02 de 24/04/1978. DESPACHO: "Vistos, etc... Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-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, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 21 de março 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Intimação de Terceiros e 

Interessados retro expedido, bem como providencie sua publicação e 

comprovação do ato no feito em testilha. Cáceres/MT, 21 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8380-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de direito, tendo 

em vista a Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrito: "Certifico que 

me dirigi à Rua Congonhas, Bairro Jardim Aeroporto - Varzea Grande-MT, 

após percorrê-la toda, não encontrei a casa nº 01, conforme indicado no 

presente mandado. Trata-se de rua inexistente dentro de um condomínio 

residencial, cujas moradias são identificadas por quadras e blocos - 

quadras 09, 09, 10, 11 e seguintes; blocos A, B, C e D. Assim, verifica-se 

que o endereço constante do mandado, não menciona tais referências. Na 

portaria da referida quadra 08 e 09 os atendentes Sra. Rosinei e Sr. 

Aparecido informaram não conhecer a pessoa a ser encontrada. Em face 

do exposto, não encontrei a parte ré Vagner Alberto Gouveia, motivo pelo 

qual deixei de citá-lo. Finalmente, deixei de proceder ao arresto de bens de 

propriedade do referido réu em virtude de não os encontrar. Dou fé. 

Jefferson Campos Borralho - Oficial de Justiça."

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000930-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por 

MULTIPARK COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME contra 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, 

aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na forma de apuração do valor 

a ser pago pelos serviços de coleta de resíduos sólidos, que alterado de 

estimativa para pesagem. Acostada a inicial vieram documentos 

pertinentes. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. In casu, a parte autora pretende, em suma, o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que sejam os 

efeitos jurídicos do aditivo n. 02 do contrato administrativo nº 019/2016 

imediatamente suspensos, retornando-se à forma de pagamento do 

serviço contratado à inicialmente pactuada. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. É 

caso de indeferimento da liminar. Em análise perfunctória dos autos, 

colhem-se as seguintes informações, em síntese: a) A parte autora 

sagrou-se vencedora do pregão eletrônico nº 66/2015, que tinha por 

objeto “proceder ao serviço de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos domiciliares, comerciais e industriais inertes no município de 

Cáceres MT e Distrito Caramujo, Vila Aparecida, Horizonte do Oeste, Nova 

Cáceres (Sadia) e Comunidade do Limão”, firmando com a requerida 

Águas do Pantanal o contrato n. 019/2016 – SAEC; b) Inicialmente o 

contrato previu que o pagamento pelos serviços prestados se daria de 

maneira pré-fixada/estimada em 2.250 toneladas/mês; c) Ao longo da 

vigência contratual, foram firmados dois termos aditivos visando o 

equilíbrio contratual; d) O segundo aditivo, que também prorrogou a 

vigência do contrato, alterou a forma de verificação da quantidade de 

resíduos sólidos coletados para o sistema de pesagem, abandonando-se 

a forma pré-fixada; e) Ao que argumenta, a inserção da aludida alteração 

no aditivo n. 02 do contrato administrativo estaria eivada de ilegalidade, 

visto que violaria o equilíbrio contratual e a vinculação ao instrumento 

convocatório. A pretensão liminar se funda na alegada ilegalidade da 

alteração contratual supramencionada. Neste sentido, não se depreende 

dos autos a verossimilhança das alegações da parte autora. Com efeito, 

em alguns casos, durante a execução contratual, surge para a 

Administração a necessidade de proceder a alterações no objeto, por 

razões técnicas e para melhor atendimento ao interesse público, em face 

de inadequações verificadas no decorrer da execução do contrato ou 

decorrentes de fatos imprevisíveis, que logicamente não constaram do 

projeto original. Tais alterações são autorizadas nos termos do art. 65, inc. 

I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, que dispõe: “Art. 65. Os contratos 

regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando 

houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei 

(...) § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 

acréscimos.” Não se vê dos autos alteração unilateral do contrato pela 

Administração Pública, pois que o termo aditivo foi subscrito por ambas as 

partes contratantes. Cumpre mencionar que, ainda que o fosse, não 

estaríamos diante de premente ilegalidade, pois a Administração dispõe de 

prerrogativa que confere o poder de alterar os contratos unilateralmente e 

no seu exclusivo critério, que está regulamentada pelo art. 58, da Lei nº 

8.666/93, que dispõe: “Art. 58 O regime jurídico dos contratos 

administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação 

a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado; (...)” (Grifamos.) Assim, desde que a Administração defina 

que há interesse público nas alterações a serem implementadas tais 

modificações contratuais poderão se dar de forma unilateral. Ao comentar 

sobre o disposto no inciso I, do artigo 65 da Lei 8.666/93, assim se 

pronuncia o eminente professor Marçal Justen Filho, verbis: “A melhor 

adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias 

desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de 

que a solução técnica anteriormente adotada não era a mais adequada. 

(....).” A hipótese da al. “a” compreende as situações em que se constata 

supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual 

se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos 

supervenientes. Assim por exemplo, considere-se a hipótese de 

descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para 

ampliar ou assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração. 

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações 

derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos 

interessados. O grande exemplo é das ‘sujeições imprevistas’, expressão 

clássica do Direito francês e que indica eventos da natureza ou fora do 

controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas 

cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. 

O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a 

implantação da obra tal como inicialmente prevista. (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 12ª edição. Dialética, 2008, pág. 

713.). Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, colhe-se o 

seguinte julgado: “8. Entendo que é praticamente impossível deixar de 

ocorrer adequações, adaptações e correções quando da realização do 

projeto executivo e mesmo na execução das obras. Mas estas devem se 

manter em limites razoáveis, gerando as consequências naturais de um 

projeto que tem por objetivo apenas traçar as linhas gerais do 

empreendimento. (....). Quase sempre, as alterações qualitativas são 

necessárias e imprescindíveis à realização do objeto e, 

conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que 

este se confunde com aquele. As alterações qualitativas podem derivar 

tanto de modificações de projeto ou de especificação do objeto quanto da 

necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, 

decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. 
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Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou 

dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações qualitativas 

requer, em regra, mudanças no valor original do contrato”. (Acórdão nº 

2.352/2006, Plenário, Rel. Ministro Marcos Vinicios Vilaça). Assim, é 

assente que a referida previsão legal preserva o princípio da licitação e 

também permite a superveniência de alterações contratuais pela 

administração em casos de detecção da necessidade no decorrer da 

vigência contratual. Contudo, o acréscimo ou decréscimo do valor do 

contrato não poderá ultrapassar 25% do valor contratual originário (salvo 

nos caso de reforma de prédio ou equipamentos), regra estabelecida no § 

1º do artigo citado anteriormente. No caso em testilha, pelos valores 

lançados à exordial, não se depreende o decréscimo fora do parâmetro 

legal. Desse modo, o princípio da vinculação ao edital não pode ser 

suscitado de modo a engessar a administração pública em seus contratos 

administrativos, como aparentemente se pretende nos autos. Dentro dos 

limites legais, pode e deve ela tecer adaptações, adequações e 

correções. Ademais, cumpre mencionar que o termo aditivo de n. 02, além 

de incluir cláusula modificativa do contrato n. 019/2016, fazendo-se alterar 

o modo de aferição do quantitativo dos resíduos sólidos coletados, 

prorrogou o referido contrato. Ora, no caso de descontentamento ou 

impossibilidade de cumprir as novas cláusulas contratuais, à primeira 

vista, já que esgotado o prazo contratual e na oportunidade foi feita sua 

prorrogação, parece-nos razoável a prorrogação não fosse pactuada, 

sem que houvesse que se falar em prejuízo à empresa contratada ou 

rescisão unilateral do contrato. Nesse sentido, não salta aos olhos a dita 

“inclusão sorrateira” da referida cláusula contratual, como pretende o 

autor. Assim, não tendo preenchido os requisitos necessários, o 

indeferimento da medida liminar pleiteada é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) Receber a 

petição inicial, forte no art. 319 e ss. NCPC; (b) INDEFERIR o pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, por ausência dos requisitos do 

art. 300 CPC; (c) Intime-se a autora para proceder à emenda da petição 

inicial em até 05 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo 

ser extinto sem resolução de mérito; (d) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de março de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146883 Nr: 5145-22.2012.811.0006

 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): ANTÔNIO LUIZ GALLO, JOSÉ MOSSUETO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Vistos, etc.

Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o feito.

Em primeiro no que pertine à tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

demandado Antônio Luiz Gallo, sob o argumento de que a direção das 

acusações a ele seria errônea, pois que não teria restado comprovado 

que tenha se apropriado de valores de contribuintes quando laborava na 

ANGEFA de Cáceres.

Ocorre que, a questão trazida à baila como preliminar confunde-se com o 

próprio mérito da ação e com ele deve ser analisado.

Assim, não havendo defeitos processuais, remeto o feito à fase 

instrutória.

Fixo como pontos controvertidos a existência de ato ímprobo e o dolo nas 

condutas praticadas.

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.

 Por fim, quanto ao que requer as partes, defiro a produção de prova 

documental e prova testemunhal.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

 a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória;

b) Para tanto, deferir a confecção de prova testemunhal e designar 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/05/2018, às 14h00min, 

para a oitiva das testemunhas da parte requerida ANTONIO LUIZ GALLO, 

VICENTE GOMES DE ARRUDA JR, LUIZ EDUARDO LEITE LINDOTE, CÉLIA 

PEDROSA NEVES MOTTA DE ALMEIDA, ODENILSON BORDON, JOSÉ 

AUGUSTO CERVEIRA BORGES, CLÁUDIA CRUZ NUNES e ANACLETO 

NUNES DE MAGALHAS, devendo a intimação dos Servidores Públicos 

serem feitas na via judicial, conforme dispõe o § 4º, III e IV do art. 455 e, 

aos demais, incumbe ao Advogado da parte proceder com a notificação 

para que compareçam ao ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do 

NCPC;

d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152429 Nr: 11421-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

226 folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173353 Nr: 8748-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SERRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE CÁCERES, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia Ricarte - OAB:4411, 

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - OAB:3607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400, PROCURADOR 

GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:(a)DENEGAR a 

segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b)Condenar a parte 

impetrante a pagar 10% do valor corrigido da causa e a indenizar a 

autoridade coatora pelos prejuízos que sofreu com honorários 

advocatícios e todas as despesas, a serem apurados em sede de 

liquidação, forte no art. 81 CPC.(c)Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 

STJ;(d)Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a 

ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (e)Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (f)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175976 Nr: 10624-25.2014.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIVIANE BERNARDINO FERREIRA KIRCHESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTA.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 
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OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

367 folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150103 Nr: 8820-90.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

173 folhas (01 volume)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 9897-42.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME, 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA, FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS, 

ERNESTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

94866 §!*Qc¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9897-42.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME e 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA e FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS e 

ERNESTO PEREIRA LEITE

CITANDO(A, S): Executados(as): Carvalho de Medeiros & Cia Ltda - Me, 

CNPJ: 03950584000154, E Executados(as): Ernesto Pereira Leite, CPF: 

17481066191, Rg: 204836

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.389,03

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 do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 200913458, 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, 20 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.: 152438 Nr: 11431-16.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RIBEIRO PIRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

357 folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171456 Nr: 7379-06.2014.811.0006

 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): CLEUSELI RANGEL ORTIZ, PEDRO FIDELIS DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do NCPC, IMPULSIONO os autos para 

intimar o requerido Pedro Fidelis da Silva Filho, por meio de seu advogado, 

para que apresente suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias .

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011323-79.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FERNANDA MARTINS MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011323-79.2011.8.11.0006 REQUERENTE: ELAINE FERNANDA MARTINS 

MAMORE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. O Devedor 

apresentou embargos à execução, alegando excesso na execução. A 

exequente impugnou argumentando os embargos oferecidos possuem 

efeitos nitidamente protelatórios, uma vez que os cálculos apresentados 

pela Impugnante se encontram em conformidade com a lei e de acordo 

com a sentença prolatada. Com razão a parte executada, pois observo 

que o cálculo apresentado pela exequente apresenta taxa de juros 1% 

a.m composto, no entanto, o tipo de juros adequado é 1% a.m simples. 

Nesse sentido, verifico que o cálculo apresentado pelo embargante 

(executado) é o cálculo correto com as devidas correções monetárias. 

Diante exposto, tendo que se falar em excesso à execução, JULGO 
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PROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de embargos à 

execução. Expeça-se alvará de levantamento no valor tão somente de R$ 

9.600,91 (nove mil e seiscentos reais e noventa e um centavos), e 

determino a devolução do valor excedente ao executado. Expeça-se o 

necessário. Publica-se. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

JANAINA DAMIANA NUNES OAB - 019.976.251-13 (PROCURADOR)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 03/04/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005574-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 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: 1006255-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AGUAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 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: 1006340-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVANIA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data:04/04/2018 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: 1006469-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 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: 1006519-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 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: 1005424-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001281-46.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOCILENE DA COSTA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente, 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 ou certificado o decurso de prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE DALLA VECCHIA PEREIRA (EXEQUENTE)

FABIO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010401-62.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: FABIO SILVA DE OLIVEIRA, 

KATIELE DALLA VECCHIA PEREIRA EXECUTADO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. Certifique-se acerca do 

trânsito em julgado. Após, intimem-se os exequentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem cálculo atualizado da dívida. Em seguida, 

proceda-se com o disposto na Ordem de Serviço n°. 001/2018. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005400-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IZIDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-22.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMY FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010695-22.2013.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte REQUERIDA, no 

qual alega que a sentença é controversa/obscura, pois houve erro de 

entendimento deste juízo, uma vez que trata-se de cobrança pelo Banco 

de IPVA pago pelo mesmo em razão da inadimplência do autor. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. As provas foram detidamente 

analisadas pela juíza leiga que proferiu a r. sentença, concluindo que o 

Banco Requerido não comprovou que tenha pagado o IPVA, portanto, não 

há justificativa para que cobre o autor a ressarci-lo e consequentemente 

negativá-lo. Os argumentos apresentados pela Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada, de 

sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005419-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE MORAES VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 04/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005445-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/04/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221361 Nr: 8040-77.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 

do Tribunal Pleno, diante da tramitação virtual de feitos, deverá o 

requerente providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221367 Nr: 8046-84.2017.811.0006
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 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: ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 

do Tribunal Pleno, diante da tramitação virtual de feitos, deverá o 

requerente providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de extinção e 

arquivamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000476-93.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, DIREITO DE IMAGEM, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: ANTONIO CEZAR GUIMARAES 

PIOVEZAN REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

ANTONIO CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN. Infere-se dos autos que o requerente foi intimado 

para apresentar cópia do procedimento administrativo tramitado no órgão 

requerido, não colacionando aos autos o que fora pedido, juntando 

apenas comprovante de e-mail pessoal na qual requer cópia do aludido 

feito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente sequer 

fez um requerimento formal ao requerido solicitando acesso ao 

procedimento administrativo, de sorte que não foi atendida a obrigação de 

pretensão resistida. Como o autor não cumpriu a providência anotada, 

deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no parágrafo 

único do art. 321 do CPC. In verbis: 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. Concomitante ao dispositivo acima pode-se 

afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo Juízo acarreta o 

indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, mas também à 

teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da ausência de 

condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). Diante do exposto, 

julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se 

Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231917 Nr: 2350-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LANDIVAR FRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc,

I - Trata-se de prisão em flagrante onde DAVID LANDIVAR FRANCO 

FILHO, foi preso por ter em tese praticado o crime disposto no artigo 147 e 

Art. 129, §9º do Código Penal c/c Lei 11.340/06.

 II - Nos termos da Lei nº 11.340/2006, verifico que os crimes ocorreram 

no âmbito familiar, praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher.

III – Diante de tais considerações, DETERMINO a redistribuição do feito, e 

DECLINO da competência para a 2ª Vara Criminal desta Comarca, Vara 

Especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, para 

análise do presente auto de prisão em flagrante.

 Proceda-se as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227095 Nr: 12240-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Nesta esteira, a ocorrência de litígio entre as partes restou demonstrada 

pelos dizeres da vítima, ao informar que temia por sua segurança, já que o 

ofensor não aceitava a separação, portanto, resta justificada a 

manutenção de tais medidas em favor da ofendida, a fim de garantir sua 

segurança física e psicológica até quando esta entender necessário para 

a sua segurança, não tendo nenhum respaldo o ofensor requerer a sua 

revogação. No ponto, esclareço que a manutenção das medidas não 

causa qualquer prejuízo ao demandado, desde que ele as cumpra, eis 

que, como já salientado, elas possuem natureza essencialmente 

preventiva e não afirmam a existência dos fatos narrados, apenas 

garantem que atos de violência física, psicológica ou emocional, não 

ocorram futuramente. Quanto ao pedido de expedição de contramandado, 

melhor sorte não socorre a defesa, já que, como bem salientado pelo 

nobre representante ministerial, não há nenhuma informação nos autos 

acerca da existência de mandado de prisão expedido em face do ofensor, 

razão pela qual resta improvável expedir um contramandado contra algo 

que sequer se tem informação. Ademais, friso que, caso exista mandado 

de prisão em aberto, o procedimento certamente tramita em segredo de 

justiça, como é de praxe, motivo pelo qual a defesa, caso entenda que o 

suposto agressor está na iminência de ver o seu direito de ir e vir tolhido, 

deve buscar o meio judicial adequado. Portanto, ante o exposto, indefiro 

os pedidos defensivos, e via de consequência, mantenho as medidas 

protetivas, na forma como aplicadas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149170 Nr: 7781-58.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Assim, determino o reinício da contagem do tempo para fins de 

progressão de regime.Isso posto, pelo que dos autos consta, regrido 

definitivamente o regime de pena do reeducando do semiaberto para o 

fechado, bem como, revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir do 

reeducando Carlos Augusto Gomes, incidentes do início efetivo dos 
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trabalhos realizados até a data de 18/08/2017, bem como determino o 

reinício da contagem do tempo para progressão de regime, que terá como 

marco inicial a mesma data da falta grave.Oficie-se conforme requerido 

pela Defensoria Pública em fls. 277/277-v. Após, elabore-se novo cálculo 

de pena, dando vistas as partes para manifestação posteriormente. 

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202883 Nr: 5210-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIVALDO ALVES MARTINS, WELLISSON 

ROSA EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 5210-75.2016.811.0006 – Cód. 202883.

Visto.

Trata-se de ação penal movida em desfavor dos denunciados Jozivaldo 

Alves Martins e Wellisson Rosa Eduardo.

Em data de 133/139, fora proferida sentença penal condenatória em 

desfavor dos denunciados.

Às fls.144/146, a defesa do denunciado Jozivaldo Alves Martins pleiteou a 

remessa da PEP para comarca de Rio Branco/MT, bem como pleiteou a 

substituição da pena restritiva de direitos, para comparecimento mensal na 

comarca já mencionada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Em que pese a manifestação da defesa do réu Jozivaldo Alves Martins, 

visando a celeridade processual, entendo que o presente pedido somente 

poderá ser analisado após a expedição das guias de execução penal, 

oportunidade em que será analisada a competência para fiscalização da 

reprimenda imposta, bem como a estipulação das condições a serem 

cumpridas pelo ora denunciado.

Posto isso, indefiro o requerimento da defesa.

Determino ao Sr. Gestor que certifique a regularidade das intimações, bem 

como certifique-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

proferida em desfavor dos réus.

Expedida as guias de execução penal, proceda o Sr. Gestor a extração de 

cópias das peças necessárias para acompanhar a guia, bem como do 

pleito da defesa acostado às fls.144/145.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001192-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001192-60.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: JOAO ROBERTO YANO Vistos etc. Da análise 

dos autos, verifico que o ato de expediente foi devidamente cumprido, 

tendo em vista a busca e apreensão do bem móvel (fls. 78/81). Ante o 

exposto, proceda-se à devolução do presente ato de expediente, 

consignando nossas homenagens. Proceda-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (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 : 

1000946-64.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA Vistos etc. Intimem-se os executados para se manifestarem 

acerca da petição de fls. 53/54. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA Para que 

fique ciente da decisão abaixo transcrita:DESPACHOVistos 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H.P. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

HAROLDO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, para que fique ciente 

do despacho abaixo transcrito e se manifeste no prazo de 05 dias. 

DESPACHOA;Vistos etc.Intime-se a parte exequente para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Diamantino, 14 de dezembro de 2017.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000856-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEFERAL (INTERESSADO)

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 : 

1000856-56.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANA LIDIA DE CAMPOS, ANA 

PAULA DE CAMPOS INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEFERAL Vistos 

etc. Antes da análise da petição de fls. 57, intime-se o patrono da parte 

autora para manifestação acerca da petição de fls. 43, informando se 

requer a desistência da ação, bem como se o filho mais velho da genitora 

se trata de Adenildo Gregório de Campos. Com a informação, voltem os 

autos conclusos. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Intimo o (a) patrono(a) do(a) exequente para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para citação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na 

edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiçado Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINEZIO DOS ANJOS (EXECUTADO)

JAMIL ADAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

SINÉZIO DOS SANTOS E OUTROS Localidade: SITIO NOSSA SENHORA 

APARECIDA, LOTE 53, P.A CAETÉ, SETOR RIO PRETO, DIAMANTINO - MT 

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEGAR STECKER OAB - DF0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

RENATA LISA DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

 

Intimo o patrono dfo autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça como segue ao final transcrito: " 

.... Que o imóvel objeto de avaliação judicial, cuja denominação é “Fazenda 

5 Rosas”, situado na “Gleba Caetano Dias”, não existe, pois as diligências 

efetuadas no interior da gleba retro elencada, foram evidentemente 

concluídas, e não obtive qualquer êxito, uma vez que, indagando pessoas, 

tais como: proprietários rurais no interior da gleba, gerentes e ou 

responsáveis por algumas propriedades rurais, Armazéns Gerais 

existentes na referida região dentre outros, o imóvel dado em garantia é 

inexistente, conforme certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de Diamantino/MT, referente a matricula de nº 11.872, 

que segue anexo, pois não existe nenhum imóvel com a referida 

denominação em nome do executado. Que, não houve, sequer, qualquer 

informação que indicasse um norte, ou seja, um referencial no sentido de 

localizar aludido imóvel. Para termos uma noção dos problemas 

enfrentados nas tentativas de localização, entendemos a necessidade de 

registrar que, a Gleba Caetano Dias, possui uma área geográfica 

aproximada de 366.866,6568 has (trezentos e sessenta e seis mil, 

oitocentos e sessenta e seis hectares e sessenta e cinco ares e 

sessenta e oito centiares). Certifico assim, que deixei de proceder a 

referida avaliação em virtude de não encontrar o referido imóvel, assim, 

faço a devolução da Carta Precatória, para que seja intimada a fiel 

depositaria informe minuciosamente (itinerário rural) do imóvel, indicando 

os atuais lindeiros, ou ainda, telefone da propriedade, atual posseiro, 

inscrição rural, dentre outras informações consideráveis plausíveis para 

localização do imóvel."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001218-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA ALESSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo impugnar a contestação em 15 

dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento 

de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > 

Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): AGLIUCO APARECIDO 

DOS SANTOS Localidade: Avenida Conceição, 326, São Benedito, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Finalidade da Diligência: busca e 

apreensão

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000293-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ECOFARM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO TAVARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM ZIMMER RAMBO OAB - MT10935/O (ADVOGADO)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000293-62.2017.8.11.0005, : Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/

[AQUISIÇÃO, ACESSÃO]. AUTOR: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA RÉU: 

HORACIO TAVARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório 

ajuizada por AGROPECUÁRIA ECPFARM LTDA em face de HORÁCIO 

TAVARES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 113/117, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. 

Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio 

de seu procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001235-94.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E 

EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento no 

feito. Às providências. Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000464-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA BARROS (RÉU)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000464-19.2017.8.11.0005, : Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

AUTOR: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: LUCINEIA DA 

SILVA BARROS Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de LUCINEIA DA 

SILVA BARROS ROSA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em 

postulado de fls. 49/50, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação. A decisão de fls. 52/53 homologou o acordo e suspendeu o 

feito. Em petitório de fls.54, a parte autora informa que o acordo foi 

cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. Diante da 

homologação do acordo e cumprimento do mesmo, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (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 : 

1000649-57.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: RUBLEIS SILVA FELIX Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001474-98.2017.8.11.0005

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:

TIAGO ORLANDO BASSANI FACH (REQUERIDO)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001474-98.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TIAGO ORLANDO BASSANI FACH 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de TIAGO ORLANDO 

BASSANI FACH, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de fls. 40, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico que o demandado não foi citado. Dessa forma, não existe 

óbice para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela 

parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

 

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 : 

1000649-57.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: RUBLEIS SILVA FELIX Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001729-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE LIBER JOCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEBRECHT TRANSPORT S.A (RÉU)

JOSE GUARINO FERNANDES (RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ANDERSON SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001729-56.2017.8.11.0005 AUTOR: GEOVANE LIBER JOCOSKI RÉU: 

ANDERSON SILVA SANTOS, JOSE GUARINO FERNANDES, 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., ODEBRECHT TRANSPORT S.A 

Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.134) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de junho de 2018, às 

17:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EXECUTADO)

EGIDIO FREDERICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982/O-O (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(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 : 

1001518-20.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: FREDERICO & STANGLE LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

nomeação a penhora do bem de fls. 67/68, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001099-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (DEPRECADO)

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 : 

1001099-97.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: MACROFERTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. DEPRECADO: AMOS ROSA 

SALDANHA Vistos etc. Do postulado constante às fls. 115/116, ressalto a 

impossibilidade de pesquisa de endereços por este juízo deprecado, posto 

ser competência do juízo deprecante decidir sobre o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EXECUTADO)

EGIDIO FREDERICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982/O-O (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001518-20.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: FREDERICO & STANGLE LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

nomeação a penhora do bem de fls. 67/68, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALERCIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER OAB - MT21365/O (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 : 

1000907-67.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ANDREIS COMERCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: ALERCIO 

PEREIRA Vistos etc. Trata-se de execução de quantia certa ajuizada por 

Andreis Comércio Atacadistas de Combustíveis Ltda em face de Alercio 

Pereira. Foi determinada a citação da parte executada para pagar o débito, 

às fls.33/34. A parte executada foi devidamente citada às fls. 45. O 

exequente informou que iria providenciar meios para o Oficial de Justiça 

dar integral cumprimento a decisão de fls. 33/34. A parte executada 

pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, informou seu interesse em 

pagar a dívida, bem como ofereceu em penhora uma máquina denominada 

Colheitadeira Ideal, com valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Todavia, informou que o bem é o único que provem o sustento da 

família, sendo impenhorável. Pugnou pelo deferimento do pedido de justiça 

gratuita, com a realização de audiência de conciliação e pela produção de 

provas, juntando documentos às fls. 54/60. Foi realizado auto de penhora, 

avaliação e intimação do executado, às fls.66/71 e 77/78. Em petitório de 

fls. 106, o exequente refutou os argumentos trazidos pela parte 

executada, rejeitou o bem indicado e requereu a adjudicação do imóvel 

penhorado e avaliado. Pois bem. É certo que a execução deve se dar da 

forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é feita no interesse do 

credor, de modo que a substituição requerida não poderá causar prejuízos 

ao exequente ou dificultar o recebimento do crédito. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM DINHEIRO – ARTIGO 655 DO CPC – 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VEÍCULO – DISCORDÂNCIA DO 

CREDOR – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EFETIVIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – 

RECURSO DESPROVIDO. A execução deve ser promovida da forma 

menos gravosa ao devedor, mas não se pode perder de vista que ela se 

processa no interesse do credor, sendo o objetivo primordial do processo 

executivo a satisfação do crédito exequendo”. (TJ/MT - AI 99237/2014, 

Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, J: 03/12/2014, P: DJE 

12/12/2014). No caso, não se vê nos autos prova da conservação e do 

valor correto do bem indicado à penhora pelo devedor, tampouco fora 

discriminado o estado em que ele se encontra. Ademais, considerando 

que o bem oferecido se trata de maquinário, há, ainda, o risco da 

deterioração do bem até a ultimação da expropriação, o que, certamente, 

causará prejuízos ao exequente. Lado outro, verifica-se que o pedido de 

assistência judiciária gratuita deve ser indeferido. Diante da situação 

fática, entendo que deve o magistrado valer-se de critérios objetivos, com 

o fim de apurar se o executado possui ou não condições de suportar as 

despesas processuais. Analisando o caso sob a ótica do direito ao 

benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e 

fundamental do cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso 

a justiça disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, 

entre eles está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia 

esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, 

sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição de 

pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos processuais 

sem prejuízo próprio ou de seus familiares. Entretanto, conforme leciona 

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada 

quanto à pobreza: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil – 

Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, o executado não 

demonstrou diante dos documentos colacionados aos autos 

impossibilidade em arcar com as custas do processo. Ante o exposto, 

INDEFIRO a nomeação do bem indicado pelo devedor a penhora, 

MANTENDO a penhora do bem de fls. 66/71, e INDEFIRO pedido de justiça 

gratuita. DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado, 

procedendo-se nos termos do art. 876 e seguintes do CPC de 2015. Por 

fim, versando a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 16:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento 

injustificado das partes 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). 

Certifique a gestora acerca do decurso do prazo para apresentação de 

embargos a execução. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008061-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA TRANSPORTES - ME (RÉU)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008061-45.2017.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COMPRA E VENDA]. AUTOR: NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP 

RÉU: MARCIO JOSE DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer combinado com Tutela de Urgência para 

Sequestro de Valor ajuizada por NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP 

em face de MARCIO JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 63, a parte 

autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o 

demandado não foi citado. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000856-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEFERAL (INTERESSADO)

 

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 : 

1000856-56.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANA LIDIA DE CAMPOS, ANA 

PAULA DE CAMPOS INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEFERAL Vistos 

etc. Antes da análise da petição de fls. 57, intime-se o patrono da parte 

autora para manifestação acerca da petição de fls. 43, informando se 

requer a desistência da ação, bem como se o filho mais velho da genitora 

se trata de Adenildo Gregório de Campos. Com a informação, voltem os 

autos conclusos. Às providências. Diamantino, 21 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001350-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERENICE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERIDO)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001350-18.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DERENICE DE OLIVEIRA NEVES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Medida Liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de DERENICE DE OLIVEIRA NEVES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 56/57, a parte autora pugna 

pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É o necessário 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o demandado não foi 

citado. Dessa forma, não existe óbice para a homologação da desistência 

do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto 

que não houve tais determinações. Custas pela parte autora. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001099-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (DEPRECADO)

 

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 : 

1001099-97.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: MACROFERTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. DEPRECADO: AMOS ROSA 

SALDANHA Vistos etc. Do postulado constante às fls. 115/116, ressalto a 

impossibilidade de pesquisa de endereços por este juízo deprecado, posto 

ser competência do juízo deprecante decidir sobre o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALERCIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER OAB - MT21365/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000907-67.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ANDREIS COMERCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: ALERCIO 

PEREIRA Vistos etc. Trata-se de execução de quantia certa ajuizada por 

Andreis Comércio Atacadistas de Combustíveis Ltda em face de Alercio 

Pereira. Foi determinada a citação da parte executada para pagar o débito, 

às fls.33/34. A parte executada foi devidamente citada às fls. 45. O 

exequente informou que iria providenciar meios para o Oficial de Justiça 

dar integral cumprimento a decisão de fls. 33/34. A parte executada 

pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, informou seu interesse em 

pagar a dívida, bem como ofereceu em penhora uma máquina denominada 

Colheitadeira Ideal, com valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Todavia, informou que o bem é o único que provem o sustento da 

família, sendo impenhorável. Pugnou pelo deferimento do pedido de justiça 

gratuita, com a realização de audiência de conciliação e pela produção de 

provas, juntando documentos às fls. 54/60. Foi realizado auto de penhora, 

avaliação e intimação do executado, às fls.66/71 e 77/78. Em petitório de 

fls. 106, o exequente refutou os argumentos trazidos pela parte 

executada, rejeitou o bem indicado e requereu a adjudicação do imóvel 

penhorado e avaliado. Pois bem. É certo que a execução deve se dar da 

forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é feita no interesse do 

credor, de modo que a substituição requerida não poderá causar prejuízos 

ao exequente ou dificultar o recebimento do crédito. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM DINHEIRO – ARTIGO 655 DO CPC – 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VEÍCULO – DISCORDÂNCIA DO 

CREDOR – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EFETIVIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – 

RECURSO DESPROVIDO. A execução deve ser promovida da forma 

menos gravosa ao devedor, mas não se pode perder de vista que ela se 

processa no interesse do credor, sendo o objetivo primordial do processo 

executivo a satisfação do crédito exequendo”. (TJ/MT - AI 99237/2014, 

Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, J: 03/12/2014, P: DJE 

12/12/2014). No caso, não se vê nos autos prova da conservação e do 

valor correto do bem indicado à penhora pelo devedor, tampouco fora 

discriminado o estado em que ele se encontra. Ademais, considerando 

que o bem oferecido se trata de maquinário, há, ainda, o risco da 

deterioração do bem até a ultimação da expropriação, o que, certamente, 

causará prejuízos ao exequente. Lado outro, verifica-se que o pedido de 

assistência judiciária gratuita deve ser indeferido. Diante da situação 

fática, entendo que deve o magistrado valer-se de critérios objetivos, com 

o fim de apurar se o executado possui ou não condições de suportar as 

despesas processuais. Analisando o caso sob a ótica do direito ao 

benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e 

fundamental do cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso 

a justiça disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, 

entre eles está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia 

esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, 

sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição de 

pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos processuais 

sem prejuízo próprio ou de seus familiares. Entretanto, conforme leciona 

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada 

quanto à pobreza: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil – 

Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, o executado não 

demonstrou diante dos documentos colacionados aos autos 

impossibilidade em arcar com as custas do processo. Ante o exposto, 

INDEFIRO a nomeação do bem indicado pelo devedor a penhora, 

MANTENDO a penhora do bem de fls. 66/71, e INDEFIRO pedido de justiça 

gratuita. DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado, 

procedendo-se nos termos do art. 876 e seguintes do CPC de 2015. Por 

fim, versando a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 16:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento 

injustificado das partes 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). 

Certifique a gestora acerca do decurso do prazo para apresentação de 

embargos a execução. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000606-23.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JURACI BISPO CAETANO 

Vistos etc. Em postulado de fls. 73/75, a parte autora requer a conversão 

da presente Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de 

JURACI BISPO CAETANO, em ação de EXECUÇÃO. Com efeito, o artigo 5º 

do Decreto-Lei nº 911/1969, possibilita ao credor fiduciário a utilização da 

ação executiva para ter adimplido o crédito a que tem direito. No caso, o 

requerido ainda não foi citado e os bens não foram localizados, 

afigurando-se perfeitamente possível à aplicação do disposto no artigo 

329, inciso I, do NCPC, com o aditamento da inicial de Busca e Apreensão 

para conversão em Ação Executiva. Ademais, com vistas aos princípios 

da economia e da celeridade processual, torna-se imperativo o 

deferimento da conversão pleiteada pelo autor, porquanto não houve a 

citação do requerido, sendo, portanto, perfeitamente possível a 

modificação do pedido ou da causa de pedir, nos termos dos artigos 329, 

incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Aliás, nesse sentido, é a 

jurisprudência, inclusive do TJ/MT, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO BEM E TAMPOUCO DOS REQUERIDOS - ALTERAÇÃO 

DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 

DO CPC - CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 

– RECURSO PROVIDO. Antes de efetivada a citação do réu, é permitido ao 

autor modificar o pedido, de acordo com o previsto nos artigos 264 e 294 

do CPC. Quando houver dificuldades para a localização do devedor e dos 

bens alienados, a conversão das ações não pode ser sustentada como 

obstáculo à alteração da demanda inicial, ainda mais se for levado em 

conta o caráter executivo do qual já se reveste a ação de busca e 

apreensão.” (TJ/MT - RAI nº 90437/2010, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, J: em 10/03/2010). Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido e determino as seguintes providências: Intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha atualizada do débito. Aportando a planilha, 

CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, ainda, a parte 

devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo 

efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à 

penhora dos bens nomeados pelo exequente ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Proceda-se a retificação no Sistema 

Apolo, eis que o feito processa-se em Ação de Execução. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001419-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AKEMI NAKAMURA OAB - PR48509 (ADVOGADO)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MORI NETO (DEPRECADO)

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 : 

1001419-50.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA DEPRECADO: OSWALDO MORI NETO Vistos etc. 

Da análise dos autos, verifico que o ato não foi cumprido, uma vez que o 

bem não foi encontrado (fls.33), bem como a parte autora pugnou pela 

desistência da ação (fls.32). Ante o exposto, proceda-se à devolução do 

presente ato de expediente, consignando nossas homenagens. 

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001159-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON MARTINS RODRIGUES (DEPRECADO)

RODRIGUES & BERTUCCI LTDA (DEPRECADO)

MARIA SUELI RODRIGUES BERTUCCI (DEPRECADO)

AGOSTINHO BERTUCCI (DEPRECADO)

AIRTON MARTINS RODRIGUES (DEPRECADO)

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 : 

1001159-70.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A 

DEPRECADO: RODRIGUES & BERTUCCI LTDA, AGOSTINHO BERTUCCI, 

AIRTON MARTINS RODRIGUES, ODILSON MARTINS RODRIGUES, MARIA 

SUELI RODRIGUES BERTUCCI Vistos etc. Diante da certidão de fls. 55, 

proceda-se com a materialização do processo, expedindo carta precatória 

para a Comarca de Brasnorte/MT, ante o caráter itinerante da missiva. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT12475/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 : 

1000772-55.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: JOAO AGRIPINO DA SILVA 

EXECUTADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (REQUERIDO)
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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 : 

1000606-23.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JURACI BISPO CAETANO 

Vistos etc. Em postulado de fls. 73/75, a parte autora requer a conversão 

da presente Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de 

JURACI BISPO CAETANO, em ação de EXECUÇÃO. Com efeito, o artigo 5º 

do Decreto-Lei nº 911/1969, possibilita ao credor fiduciário a utilização da 

ação executiva para ter adimplido o crédito a que tem direito. No caso, o 

requerido ainda não foi citado e os bens não foram localizados, 

afigurando-se perfeitamente possível à aplicação do disposto no artigo 

329, inciso I, do NCPC, com o aditamento da inicial de Busca e Apreensão 

para conversão em Ação Executiva. Ademais, com vistas aos princípios 

da economia e da celeridade processual, torna-se imperativo o 

deferimento da conversão pleiteada pelo autor, porquanto não houve a 

citação do requerido, sendo, portanto, perfeitamente possível a 

modificação do pedido ou da causa de pedir, nos termos dos artigos 329, 

incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Aliás, nesse sentido, é a 

jurisprudência, inclusive do TJ/MT, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO BEM E TAMPOUCO DOS REQUERIDOS - ALTERAÇÃO 

DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 

DO CPC - CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 

– RECURSO PROVIDO. Antes de efetivada a citação do réu, é permitido ao 

autor modificar o pedido, de acordo com o previsto nos artigos 264 e 294 

do CPC. Quando houver dificuldades para a localização do devedor e dos 

bens alienados, a conversão das ações não pode ser sustentada como 

obstáculo à alteração da demanda inicial, ainda mais se for levado em 

conta o caráter executivo do qual já se reveste a ação de busca e 

apreensão.” (TJ/MT - RAI nº 90437/2010, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, J: em 10/03/2010). Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido e determino as seguintes providências: Intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha atualizada do débito. Aportando a planilha, 

CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, ainda, a parte 

devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo 

efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à 

penhora dos bens nomeados pelo exequente ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Proceda-se a retificação no Sistema 

Apolo, eis que o feito processa-se em Ação de Execução. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000123-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DEUMER (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000123-90.2017.8.11.0005 AUTOR: FERNANDO RODRIGUES COIMBRA 

RÉU: WALDOMIRO DEUMER Vistos etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 15:00 horas. As 

partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 

caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 

caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a 

advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, ambos do CPC 

de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público 

(art. 463, NCPC). Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT12475/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 : 

1000772-55.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: JOAO AGRIPINO DA SILVA 

EXECUTADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000634-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALBERTO KELLER (EXEQUENTE)

INES TEREZINHA WALKER KELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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 : 

1000634-88.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: MIGUEL ALBERTO KELLER, INES 

TEREZINHA WALKER KELLER EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Diante da certidão de fls. 136, intimem-se as partes para a 

apresentação dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias. Aportando os 

cálculos vistas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se com a 

parte credora. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91236 Nr: 3401-58.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merísio, Sabina Merisio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Nova 

Mutum, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e 

comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92359 Nr: 819-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Moreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/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 informar no prazo de 5 

dias, se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45566 Nr: 2223-79.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme requerido em petitório de fls. 184.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BATISTA ANGELINI 

CARVALHO - OAB:33265

 Vistos etc.

Expeça-se alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 657-37.2006.811.0005

 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: Rubens Di Ninno Leite, Francisco Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Tavares do Couto, Vilma 

Cerqueira Couto, Matadouro Eldorado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:816/MS, José Carlos Vinha - OAB:7.963/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 638/639.

Determino a liberação de 70% (setenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 489).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 3949-78.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godson Maurilo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:5835-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo 

Diamantino(zona urbana)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88931 Nr: 1267-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Gomes Modesto, Gerson Fanaia Pereira, 

Pérsio Oliveira Landim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, concernente aos créditos do perito.

Intime-se o perito para apresentar planilha do débito atualizada.

Certifique-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 2697-50.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iris Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:12562/MT, Fabricio Carvalho Santana - OAB:7066/MT

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

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 210.

Após as formalidades legais arquive-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6013 Nr: 422-61.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISSAO AZAKI, REIKO SUZUKI OZAKI, YASUO 

NAKAMURA, YOSHIKO NAKAMURA, HISASHI OZAKI, AMÉLIA TSUTSUI 

OZAKI

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 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.: 105504 Nr: 640-49.2016.811.0005

 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: José Antonio Vieira, Manoelina Gonçalves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/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.: 12250 Nr: 175-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wilke, Carlos Alberto Bedin, José 

Aparecido Cazzeta, Amélia Golin Bedin, Dirce Xavier Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Barella - 

OAB:5637, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Paulo Antonio Barela 

- OAB:5781-A, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 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.: 44926 Nr: 1585-46.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Xavier Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1571 Nr: 247-62.1995.811.0005

 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): Edgar Robeson Franco, Ivani Alves de Moraes 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu da Silva. - 

OAB:8338/MS

 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.: 107892 Nr: 1554-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lacerda Borges - ME, Marcos Lacerda 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871

 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 informar em 5 dias se 

houve cumprimento do Acordo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 88-12.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão Marinho Ferreira.

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 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.: 29417 Nr: 698-04.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Borges - 

OAB:1.056/MT, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15330-MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/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.: 13042 Nr: 977-63.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercindo Custódio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 5035 Nr: 354-14.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Accordi Neto, Edmar Stilver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 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
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 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.

Chamo o feito à ordem.

A presente missiva trata-se de aditamento.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (laudo pericial).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000464-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000464-19.2017.8.11.0005, : Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

AUTOR: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: LUCINEIA DA 

SILVA BARROS Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de LUCINEIA DA 

SILVA BARROS ROSA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em 

postulado de fls. 49/50, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação. A decisão de fls. 52/53 homologou o acordo e suspendeu o 

feito. Em petitório de fls.54, a parte autora informa que o acordo foi 

cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. Diante da 

homologação do acordo e cumprimento do mesmo, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS (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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001148-41.2017.8.11.0005, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: OSMIR GOMES 

RODRIGUES DAS CHAGAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de 

OSMIR GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 173/175, as partes 

entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 173/175), 

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, 20 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008061-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA TRANSPORTES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008061-45.2017.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COMPRA E VENDA]. AUTOR: NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP 

RÉU: MARCIO JOSE DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer combinado com Tutela de Urgência para 

Sequestro de Valor ajuizada por NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP 

em face de MARCIO JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 63, a parte 

autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o 

demandado não foi citado. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001350-18.2017.8.11.0005

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:

DERENICE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001350-18.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DERENICE DE OLIVEIRA NEVES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Medida Liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de DERENICE DE OLIVEIRA NEVES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 56/57, a parte autora pugna 

pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É o necessário 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o demandado não foi 

citado. Dessa forma, não existe óbice para a homologação da desistência 
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do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto 

que não houve tais determinações. Custas pela parte autora. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001474-98.2017.8.11.0005

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:

TIAGO ORLANDO BASSANI FACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001474-98.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TIAGO ORLANDO BASSANI FACH 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de TIAGO ORLANDO 

BASSANI FACH, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de fls. 40, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico que o demandado não foi citado. Dessa forma, não existe 

óbice para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela 

parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 21 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88340 Nr: 642-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whalison Teixeira Lima

 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. 642-24.2013.811.0005

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83298 Nr: 2220-90.2011.811.0005

 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: IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS, GSGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2220-90.2011.811.0005 - 83298

ESPÉCIE: AÇÃO DE GUARDA

PARTE AUTORA: Ivete Rondon da Silva

PARTE RÉ: Antonio Mendes da Silva e Gleide Selma Gonçalves Rondon

CITANDO: Antonio Mendes da Silva, brasileiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 2.616,00

CITANDO: ANTONIO MENDES DA SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta. querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular, ocasião em que 

ser-lhe-á nomeado curador especial.

RESUMO DA INICIAL: A autora é avó materna do infante D.G.M, nascido 

em 01/01/2000, fruto do relacionamento dos Requeridos. Afirma que após 

a separação dos pais, o infante passou a morar com a ela e é ela que o 

sustenta até os dias de hoje, dando apoio afetivo e moral. Requer a 

produção de todos os meios de prova, a procedência da ação, o 

deferimento da guarda provisória e a fixação de alimentos, a citação dos 

requeridos, realização de estudo psicossocial e intimação do 

representante do Ministério Publico.

 DESPACHO: Vistos, etc. Regularmente citada (fls. 69), a requerida GLEIDE 

SELMA GONÇALVES RONDON quedou-se inerte, o que impõe a 

decretação de sua revelia. Sendo assim, decreto a revelia da requerida, 

sem, no entanto, aplicar os efeitos desta (art. 344, c/c 345, II, todos do 

NCPC), por se tratar de direito indisponível. No mais, cite-se o requerido 

ANTONIO MENDES DA SILVA, por edital, que deverá ser publicado por 03 

(três) vezes na imprensa local e no diário oficial com interstício mínimo de 

15 (quinze) dias entre cada publicação, sendo que no caso de beneficiário 

da justiça gratuita, tal publicação ocorrerá tão somente por meio do Diário 

Oficial. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias, após o seu vencimento 

correrá o prazo para que o demandado se defenda. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, observando-se as normas do artigo 257 a 258 do 

Novo Código de Processo Civil – NCPC. Após, abra-se vistas a Defensoria 

Pública e Ministério Público. Às providências.

 Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a) -

autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83298 Nr: 2220-90.2011.811.0005

 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: IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS, GSGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2220-90.2011.811.0005 - 83298

ESPÉCIE: Ação de guarda

PARTE AUTORA: Ivete Rondon da Silva

PARTE RÉ: Antonio Mendes da Silva e Gleide Selma Gonçalves Rondon

CITANDO: Antonio Mendes da Silva, brasileiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 2.616,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular, ocasião em que 

ser-lhe-á nomeado curador especial.

RESUMO DA INICIAL: A autora que é avó materna do infante D.G.M, 

nascido em 01/01/2000, fruto do relacionamento dos Requeridos, que 

após a separação dos pais o infante passou a morar com a Requerente 

que o sustenta até os dias de hoje, dando apoio afetivo e moral. Requer a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 69 de 653



produção de todos os meios de prova, a procedência da ação, o 

deferimento da guarda provisória, fixação de alimentos, a citação dos 

requeridos, realização de estudo pscicossocial e intimação do 

representante do Ministério Público.

 DESPACHO: Vistos, etc. Regularmente citada (fls. 69), a requerida GLEIDE 

SELMA GONÇALVES RONDON quedou-se inerte, o que impõe a 

decretação de sua revelia. Sendo assim, decreto a revelia da requerida, 

sem, no entanto, aplicar os efeitos desta (art. 344, c/c 345, II, todos do 

NCPC), por se tratar de direito indisponível. No mais, cite-se o requerido 

ANTONIO MENDES DA SILVA, por edital, que deverá ser publicado por 03 

(três) vezes na imprensa local e no diário oficial com interstício mínimo de 

15 (quinze) dias entre cada publicação, sendo que no caso de beneficiário 

da justiça gratuita, tal publicação ocorrerá tão somente por meio do Diário 

Oficial. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias, após o seu vencimento 

correrá o prazo para que o demandado se defenda. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, observando-se as normas do artigo 257 a 258 do 

Novo Código de Processo Civil – NCPC. Após, abra-se vistas a Defensoria 

Pública e Ministério Público. Às providências.

 Diamantino, 16 de março de 2018.

Elieth Ferreira da Silva –

Gestor(a) Judiciário(a) -

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38743 Nr: 3575-43.2008.811.0005

 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: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97773 Nr: 494-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos n. 494-42.2015.811.0005.

I. Em decorrência do pedido formulado pela defesa à fl. 181 redesigno a 

Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22.05.2018 às 08:00 

horas, fixando prazo de 10 dias para o acusado apresentar o endereço 

da testemunha Ivan Freire de Souza.

II. Cumpra-se com urgência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 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.: 98029 Nr: 622-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIRCE MARTINS DE SOUZA - 

OAB:3041

 Intimação do Patrono do Réu , para ratificar os MEMORIAIS FINAIS, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97773 Nr: 494-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 INTIMAÇÃO Defensor do Acusado da redesignação da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Juri para o dia 22 de maio de 2018 às 08:00 hs, 

conforme despacho abaixo transcrito.

Autos n. 494-42.2015.811.0005. I. Em decorrência do pedido formulado 

pela defesa à fl. 181 redesigno a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do 

Júri para o dia 22.05.2018 às 08:00 horas, fixando prazo de 10 dias para o 

acusado apresentar o endereço da testemunha Ivan Freire de Souza. II. 

Cumpra-se com urgência. III. Int. IV. Dê-se ciência ao Ministério Público. De 

Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2018. (a) Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, marcosWagner Santana Vaz - OAB:14783

 INTIMAÇÃO Defensor do Acusado para que tome ciência da audiência 

designada nos autos de Carta Precatória 3695-23.2018.811.0042, código 

511041 Comarca de Cuiabá/MT para o dia 10 de abril de 2018, às 15:00 

horas com a finalidade de inquirir a vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115334 Nr: 995-25.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Marculino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 995-25.2017.811.0005

I – Designo audiência para qualificação e interrogatório do réu para o dia 

27.03.2018 às 12h55min.

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 21 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124557 Nr: 647-70.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juamarcio Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 .Dessa forma, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, para que os requeridos, no prazo de 15 dias, 

PROMOVAM com o necessário para a disponibilização de 

acompanhamento com Oftalmologista/Retinólogo em favor do autor, 

devendo ser comprovado nos autos, sob pena de bloqueio.Citem-se os 

requeridos, para, querendo, responder a ação, no prazo legal. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 16 de março de 

2018.José Mauro Nagib Jorge.Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MELO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do requerente para providenciar o 

pagamento referente cumprimento da baixa conforme documento juntado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001494-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 25/04/2018 

às 09hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 09hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-11.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para patrono do 

requerente para manifestar acerca do comprovante ID 12342529

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VILA NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 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: 1001262-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOARES PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA FROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005040-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. S. (REQUERENTE)

V. G. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC1 Data: 16/04/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006051-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC1 Data: 16/04/2018 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001246-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALVES GOMES (REQUERENTE)

JOIRCE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE FRANCA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001246-90.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ALTAMIRO ALVES GOMES, 

JOIRCE DE FRANCA REQUERIDO: THIAGO DE FRANCA GOMES Vistos, 

etc. Recebo a inicial, e defiro os benefícios da gratuidade da justiça. No 

tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela provisória, entendo 

que merece deferimento. Destaco o art. 300, do CPC: A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito está satisfeita a medida que a incapacidade do(a) 

interditando(a) para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissionais, em diversas oportunidades (ID 12080658, ID 12080666, ID 

12080668, ID 12080677, ID 12080680, ID 12080689, ID 12080690 e ID 

12080694). Assim, entendo que os requisitos para a concessão da 

antecipação da tutela estão atendidos, fazendo-se imperativa a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Os requerentes, cônjuge do(a) 

interditando(a), se mostram legitimados(a) para interpor a medida, 

conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser 

promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio os 

requerentes curadores provisórios do(a) requerido(a), os quais deverão 

prestarem compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizados, 

provisoriamente, a realizarem os atos necessários para gerir e administrar 

os bens do(a) interditando(a), inclusive para fins de eventual recebimento 

dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, 

ficando os curadores nomeados fiel depositários dos valores porventura 

recebidos e também obrigados à prestação de contas quando instados 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e 

seguintes. Para posterior análise meritória do feito para uma decisão 

definitiva, determino a realização de prova técnica quanto à capacidade 

do(a) interditando(a). Para tanto, oficie-se à Secretaria de Saúde Municipal 

para que indique um médico que possa realizar a perícia ora determinada, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, intime-se para 

que agende a data da perícia, que deverá ser incluída dentro de seu 

agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo responder aos 

quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o 

tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 20 

(vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, designo 

audiência de entrevista para o dia 22/08/2017 às 15h30min. Dê-se ciência 

ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001257-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA WITT (REQUERENTE)

JUAREZ RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Acordo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001257-22.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 

WITT, JUAREZ RODRIGUES DO CARMO REQUERIDO: ACORDO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, etc. 

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a transação celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, 

do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Serve a decisão como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 185322 Nr: 1677-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA, HPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Intimar o Advogado Dr. João Batista Camargo da Silva OAB/MT 19307 

para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 195045 Nr: 6348-47.2017.811.0037

 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: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Certifico que o Dr. Rogério de Barros Curado esteve com estes autos em 

carga no período de 15/03 a 20/03/2018, devolvendo-o sem nenhuma 

manifestação.

Assim, impulsiono os autos para intimação da parte autora, para no prazo 

legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, conforme determinado.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004167-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BATISTA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DARCI DAMO (EXECUTADO)

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

MATHEUS HAGEMANN LOPES DAMO (EXECUTADO)

RAFAEL ARTUZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO)

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO)

 

Ante a informação de novo endereço da parte executada Matheus 

Hagemann Lopes, (ID 11013309) , 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, ou requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004959-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004959-10.2017.8.11.0037 IMPUGNANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

IMPUGNADO: MONTOURO & CIA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a 

recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 11.101/2005, 

art.12). Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir parecer 

em 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado 

pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (Lei nº 11.101/2005, art.12, parágrafo único). Em 

seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de 

janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001274-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PICHEK BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO)

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

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 retro, designa a audiência de conciliação para o dia 16 de 

maio de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003996-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DALLA CORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003996-02.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MAURICIO DALLA CORTE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11417867). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000962-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO DE SOUZA PESTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000962-82.2018.8.11.0037 REQUERENTE: TARCISIO DE SOUZA 

PESTANA REQUERIDO: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos em correição. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 511 

do Código de Processo Civil, na liquidação pelo procedimento comum, o 

juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, intime-se 

a parte requerida, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

da liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 
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sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004954-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILVO PREVEDELLO (RÉU)

 

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 retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 15h30min, 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, 21 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24691 Nr: 1340-80.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXEY KUZNETSOV, PAVEL KUZNETSOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT, GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1340-80.2003.811.0037 (Código 24691)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

 Exequente: Rondofertil Produtos Agropecuários Ltda

Executado: Alexey Kuznetsov

Executado: Pavel Kuznetsov

Vistos em correição permanente.

Decorrido o prazo de suspensão processual, intimem-se as partes para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33167 Nr: 1381-76.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 Processo nº 1381-76.2005.811.0037 (33167)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Flórida Aviação Agrícola Ltda

Executado: Rodar Pneus Ltda.

Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte exequente sobre o documento novo (fls.206/210), em 15 

(quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31207 Nr: 3403-44.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3403-44.2004.811.0037 (Código 31207)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Guimarães Agrícola Ltda

Executado: Antônio Ezildo Hennerich

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH e do passaporte é medida 

manifestamente excessiva, não guardando relação direta com a obrigação 

pecuniária inadimplida.

O poder geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com 

o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima 

a restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes.

 Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a 

localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, 

continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, 

impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução 

acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

Assim, valendo-me do permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões 

de crédito em nome do executado.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

 Intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de penhora em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40928 Nr: 3398-51.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA, VERA LUCIA 

TAFAREL BRUNETTA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT 2.773-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 Processo nº 3398-51.2006.811.0037 (Código 40928)

Ação de execução para entrega de coisa incerta convertida em execução 

por quantia certa
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Exequente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

Executado: Armando Luiz Brunetta

Executada: Vera Lucia Tafarel Brunetta

Executado: Pedro Luiz Brunetta

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu mandatário legal, para 

informar sobre eventual cessão de direitos à empresa KPM 

Empreendimentos e Participações Ltda, em 15 (quinze) dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39904 Nr: 2400-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ IVANIR FLORES - ESPÓLIO, ROSÂNGELA 

APARECIDA BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT, Luis 

Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Processo nº 2400-83.2006.811.0037 (Código 39904)

Ação de Execução de Coisa Certa convertida em Ação de Execução

 Exequente: Espólio de Luiz Ivanir Flores

 Executado: Carlos José Filippin

Vistos em correição permanente.

Intime-se a Ovetril Óleos Vegetais Ltda, da unidade Sete Placas, por 

intermédio do Gerente Geral, para informar o destino dos grãos 

arrestados, em 15 (quinze) dias, ciente de que o descumprimento da 

ordem judicial será considerado atentatório à dignidade da justiça, 

sujeitando o infrator, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis, o pagamento de multa de até vinte por cento do 

valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, ciente de que 

eventuais custos de armazenagem deve ser objeto de ação autônoma.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 7705-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO ALCIDES BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7705-09.2010.811.0037 (Código nº 75390)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco CNH Capital S/A

Executado: Benigno Alcides Busanello

 Vistos em correição em permanente.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

A leitura dos instrumentos de mandatos (procuração e substabelecimento) 

indica que o advogado que subscreveu a petição de quitação não foi 

regularmente constituído, já que os advogados que substabeleceram não 

ostentam procuração nos autos (fls.73; 74).

 Destarte, intime-se o causídico subscritor do pedido de extinção para 

apresentar o instrumento de mandato com a outorga do poder respectivo, 

em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, art.104, §2º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 4963-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIRIO JACÓ MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROSEMARY 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17545/PR

 Processo nº 4963-84.2005.811.0037 (Código 37005)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Bosco Barbosa de Souza

Executado: Unirio Jacó Mari

Vistos em correição permanente.

Trata-se de cumprimento de Sentença proposta por João Bosco Barbosa 

de Souza em face do Unirio Jacó Mari, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora (fls.530).

A carta de intimação pessoal, nos moldes do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, foi encaminhada para o endereço processual da parte 

autora, a qual alterou o domicílio sem comunicação ao Juízo, reputando-se 

válidas as comunicações enviadas para o endereço apontado no 

processo (CPC, art.274, parágrafo único). A parte autora quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (fls.530).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47735 Nr: 3149-66.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BERNADETE DE 

OLIVEIRA BASTOS MARQUEZ - OAB:7142/GO

 Processo nº 3149-66.2007.811.0037 (Código 47735)

 Embargos à Execução

 Embargante: Sandra de Souza Soares

 Embargado: Govesa Administradora de Consórcios S/A LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Sandra de Souza Soares 

em face de Govesa Administradora de Consórcios S/A LTDA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz a embargante, em síntese, haver excesso de execução (fls.02/05).
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O embargado, devidamente intimado, impugnou os embargos, 

asseverando o caráter protelatório da defesa executiva, pela flagrante 

ausência de fundamento idôneo que a sustente, uma vez que todos os 

questionamentos foram, na verdade, observados na peça executiva 

(fls.14/16).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram opostos em 25 de junho de 2007, portanto, durante a 

vigência da Lei nº 5.869/1973.

Nos termos do artigo 739, §5º, da Lei nº 5.869/1973 (CPC/73), quando o 

excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante 

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

A Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015) manteve a mesma disposição legal 

disciplinada na Lei nº 5.869/1973.

Portanto, considerando que o único fundamento da defesa executiva é o 

excesso de execução, sem a devida indicação do valor que entende 

correto, bem como sem a apresentação da memória do cálculo, os 

embargos devem ser rejeitados por expressa disposição legal.

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Sandra de 

Souza Soares em face de Govesa Administradora de Consórcios S/A 

LTDA, com fulcro no artigo 917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

 JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento dos embargos nos autos 

da execução correlata.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31230 Nr: 3452-85.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA, SANDRA DE 

SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JALES DE OLIVEIRA MELO 

JÚNIOR - OAB:24808/GO, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BASTOS 

ROSSI - OAB:GO- 14590, MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA BASTOS 

MARQUEZ - OAB:7142/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Processo nº 3452-85.2004.811.0037 (Código 31230)

Ação de Execução

Exequente: Govesa Administradora de Consórcios S/C LTDA

Executadas: Damiuza Nogueira da Silva e Outra

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.101), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126023 Nr: 8589-33.2013.811.0037

 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: ROSILENE DOS ANJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JACINTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 8589-33.2013.811.0037 (Código nº 126023)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Rosilene dos Anjos Souza

 Requerido: João Jacinto de Paula

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.306/307).

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 4845-11.2005.811.0037

 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: VALIRIO LOPES RODRIGUES, Maria Antunes dos 

Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº 4845-11.2005.811.0037 (36888)

Ação de Execução de Fazer c/c Perdas e Danos

Requerentes: Valirio Lopes Rodrigues e Maria Antunes dos Santos 

Rodrigues

Requerido: CIBE Pré-Moldados

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de execução de fazer c/c perdas e danos proposta por 

Valirio Lopes Rodrigues e Maria Antunes dos Santos Rodrigues em face 

de CIBE Pré-Moldados.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando a 

oposição de embargos de declaração por ambas as partes.

A parte autora suscitou omissão no ato decisório acerca do pedido 

expresso de conclusão da obra ou a condenação do pagamento dos 

valores dispensados pelos autores na conclusão da obra (fls.321/324).

A parte requerida sustentou a contradição da sentença com os 

documentos inclusos nos autos, os quais repercutiriam no julgamento 

(fls.310/319).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Em relação a irresignação recursal da parte autora, há que se esclarecer 

que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, fato que induz à 

conclusão lógica de que o pedido expresso de conclusão da obra não foi 

acolhido. Nesse ponto, o raciocínio judicial pautou-se, provavelmente, na 

autorização concedida, no curso do processo, para a conclusão das 

obras pelos próprios autores, cabendo ressaltar, ainda, que ao contrário 

do alegado, não havia pedido alternativo de condenação do pagamento 

dos valores dispensados pelos autores na conclusão da obra.

Não se pode olvidar que é vedado ao juiz, pelo princípio da congruência e 

por disposição expressa do artigo 492 do Código de Processo Civil, 

proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 

parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 

demandado.

Não há, portanto, omissão.
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Em relação à contradição ventilada pela parte requerida, a singela leitura 

da peça recursal denota que há, na verdade, discordância com os 

argumentos adotados na sentença.

A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.

Destarte, não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que 

pode haver, quando muito, é a discordância dos embargantes com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que os postulantes deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito ambos os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167232 Nr: 3808-60.2016.811.0037

 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: OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:OAB/S 23809-B, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:MT/18153

 Processo nº 3808-60.2016.811.0037 (Código 167232)

 Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda.

Embargado: Rech Importadora e Distribuidora S/A

Vistos em correição permanente.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição do arresto 

incidente sobre o bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Autos nº 2277-36.2016.811.0037), quais sejam: Rech 

Importadora e Distribuidora S/A, na qualidade de parte exequente; Gilmar 

Nilson Eireli EPP, na qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109213 Nr: 8416-77.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO ROCHA GOMES - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8416-77.2011.811.0037 (Código nº 109213)

Ação de Notificação Judicial

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

Requerido: Espólio de Celso Aparecido Rocha Gomes

 Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

A leitura do instrumento de mandato (procuração, fls.18) indica que o 

advogado que subscreveu o pedido de desistência não tem poderes para 

desistir.

Destarte, intime-se o causídico subscritor do pedido de desistência para 

apresentar o instrumento de mandato com a outorga do poder respectivo, 

em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, art.104, §2º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 1479-90.2007.811.0037

 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: ITAMAR JOÃO TORMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 1479-90.2007.811.0037 (45952)

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Itamar João Tormen

Requerida: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos em correição permanente.

Encerrada a instrução probatória, apresentando a causa questões 

complexas, substituo as alegações finais orais por apresentação das 

razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em 

prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante vista dos autos, nos 

moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil.

As partes serão intimadas para retirada dos autos em cartório, no prazo 

de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

as derradeiras alegações.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157932 Nr: 8085-56.2015.811.0037

 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: ADRIANA VIOLADA LOPES, MARCELO LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 
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CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 8085-56.2015.811.0037 (Código nº 157932)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Adriana Violada Lopes e Marcelo Lopes da Silva

Embargado: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda.

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Ação de Execução por Quantia Certa nº 403/2006 - 

Código nº 41208), quais sejam: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera 

do Leste Ltda, na qualidade de exequente; Nereu Carlos Parmigiani e 

Umberto João Gueno, na qualidade de executados.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 785-92.2005.811.0037

 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: EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Processo nº 785-92.2005.811.0037 (Código 32547)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Edevaldo Lodi e Outra

Embargado: Taufick Miguel Chedick

Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Edevaldo Lodi e Luciana 

Lodi em face de Taufick Miguel Chedick, qualificados nos autos em 

epígrafe.

Recebidos os embargos, o juízo a quo designou audiência de justificação 

para análise do pedido liminar (fls.740). Em liminar de agravo, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a lavra do Des. Paulo da Cunha, 

deferiu o pedido e determinou a restituição da posse (fls.806/811).

Apresentada a contestação, a parte embargada refutou a alegação de 

posse, questionando, inclusive, a arguição de propriedade da área, 

aduzindo falsidade dos títulos apresentados com ilegitimidade da posse, 

protestando pelo julgamento improcedente do pedido inicial (fls.813/859). 

Em seguida, apresentou incidente de falsidade, protestando pela 

declaração de nulidade das matrículas 41.235, 41.236, 46.728 e 41.767 

(fls.998/1.016).

Impugnada a contestação, os embargantes postularam pela declaração da 

revelia, tendo em vista a intempestividade na apresentação da peça 

defensiva. Alternativamente, articularam que o vício aduzido seria de 

natureza intrínseca, ou seja, sobre o fato contido no documento, fazendo 

menção ao conteúdo descritivo das matrículas, cujo teor, em verdade, 

seria feito com base em memorial descritivo, circunstância que não 

conduz à conclusão de falsidade. Outrossim, não houve comprovação de 

irregularidade na validade dos RGs e CPFs constantes dos títulos. Por fim, 

consigna que as alegações não descaracterizaram a configuração da 

posse em favor do terceiro, ora autor (fls.1.020/1.037).

Pedido de certidão corretiva (fls.1.054/1.056). Julgamento do agravo de 

instrumento nº 15479/2005, com improvimento do recurso e cassação da 

liminar possessória (fls.1.085).

 Protesto pela declaração de revelia (fls.1.114/1.128).

Em decisão saneadora, reconheceu-se a intempestividade da 

contestação, declarando-se a revelia, determinando, porém, a produção 

de provas (fls.1.131/1.135).

Requerimento de produção de prova oral, com rol de testemunhas 

(fls.1.168; 1.189).

Em sede de agravo, com determinação de suspensão dos efeitos da 

decisão que declarou a revelia, do relator Des. Licínio Carpinelli Stefani, 

determinou a intimação dos embargantes para responderem ao incidente 

de falsidade, suspendendo-se a audiência designada (fls. 1.182).

Manifestação quanto ao incidente de falsidade (fls.1.263/1.267).

Manifestação ministerial, com notícia de cancelamento das matrículas 

41.235, 41.236 e 41.797 e conclusão pela ausência de necessidade de 

intervenção ministerial (fls.1.270/1.275).

Pedido de levantamento da constrição judicial relativa à caução, tendo em 

vista a cassação da liminar de retomada da posse (fls.1.276). 

Manifestação de discordância da parte, tendo em vista a hipótese de 

julgamento improcedente dos embargos e consequente necessidade de 

responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos (fls.1.289).

 O pedido de levantamento de caução foi indeferido (fls.1.314).

Em decisão complementar, acresceu-se aos pontos controvertidos as 

questões relativas à falsidade, com determinação de requisição de 

documentos para posterior designação de audiência de instrução 

(fls.1.314).

O embargante protestou pela restituição e manutenção da posse, em 

caráter de urgência, tendo em vista o abandono da área identificado no 

auto de vistoria incluso (fls.1.341/1.342).

Manifestação da parte embargada sobre os documentos juntados, 

oriundos do Cartório de Registro de imóveis, da Receita Federal, Polícia 

Judiciária (fls.1.343/1.350). Notícia da prisão do litigante Gilberto Luiz de 

Rezende (fls.1.351).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

DO INCIDENTE DE FALSIDADE

 O incidente de falsidade, nos moldes em que foi proposto, não pode ser 

admitido nos presentes autos, pois desafia a propositura de ação própria.

Com efeito, nas lições do processualista Humberto Theodoro Júnior, 

imperioso distinguir a falsidade da assinatura e falsidade do documento .

“A primeira, não reclama, necessariamente, o incidente de falsidade para 

seu reconhecimento, pois a fé do documento particular cessa a partir do 

momento em que “lhe for impugnada a autenticidade”, e, por isso, a sua 

eficácia probatória não se manifestará “enquanto não se lhe comprovar a 

veracidade” (CPC, art.428, I).

Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a assinatura 

pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o 

que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade de 

incidente especial.

Por outro lado, havendo falsidade do documento, essa pode se dar em 

dois sentidos: a) quando a declaração intrinsecamente se refere a um fato 

não verdadeiro; e b) quando há vício na forma e nos aspectos exteriores 

da formação do documento.

Quando a declaração, consciente ou inconscientemente, revela um fato 

inverídico, ocorre o que se chama falsidade ideológica, que corresponde 

ao fruto da simulação ou dos vícios de consentimento (erro, dolo e 

coação).

Nas hipóteses em que o vício se manifestou na elaboração física do 

documento, e não na vontade declarada, o defeito chama-se falsidade 

material.

A falsidade ideológica enseja anulação do ato jurídico, mas isso só pode 

ser pretendido em ação própria (principal ou reconvencional) em que se 

busque uma sentença constitutiva. Para tanto, não se presta a simples 

impugnação em contestação, tampouco o incidente de falsidade, pois a 

primeira é simples resistência passiva do réu e o segundo é apenas o de 
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função declaratória.” Original sem destaque

Nenhum deles tem a força desconstitutiva capaz de desfazer o ato jurídico 

viciado ideologicamente .

Daí a opinião majoritária da doutrina brasileira de que apenas os vícios 

instrumentais (falsidade material) são objeto de incidente de falsidade.

 Destarte, tratando-se o caso dos autos de hipótese de falsidade 

ideológica intrínseca, imprescindível a propositura de ação própria, com 

força desconstitutiva do ato viciado, e capaz de produzir a declaração de 

anulação das matrículas e dos negócios jurídicos correspondentes, razão 

porque não será admitido no bojo dos presentes embargos.

Não obstante, é evidente que em relação às matriculas nº 41.235, 41.236 

e 41.797, cujo cancelamento já fora determinado nos autos da ação nº 

965-45.2004.811.0037 (Código 28630), houve perda do objeto.

 Por certo tal condição (anulação das matrículas e ausência de domínio) 

não será desprezada no presente feito, restando pendente a discussão 

quanto aos pontos controvertidos atinentes à posse do terceiro na área.

 DO IMPULSO OFICIAL

Intimem-se as partes para manifestarem interesse na audiência de 

conciliação e produção de prova oral, em 5 (cinco) dias.

Vista ao Ministério Público para manifestar-se quanto a eventual 

propositura de ação anulatória ou outro procedimento equivalente, tendo 

em vista que no comando sentencial dos autos nº 965-45.2004.811.0037 

(Código 28630) constou a remessa de cópia dos autos ao ente ministerial, 

na qualidade de fiscal dos registros públicos, uma vez que restou 

constatada - em perícia judicial - irregularidade no registro das matrículas 

nº 41.235, nº 41.767, nº 46.728 e nº 41.236, pelo prazo legal.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 6490-37.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOÃO TORMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Processo nº 6490-37.2006.811.0037 (43934)

Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executado: Itamar João Tormen

Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado, pessoalmente e por intermédio do causídico 

constituído, para indicar ao juízo onde estão os bens penhorados, em 15 

(quinze) dias, ciente de que o descumprimento da ordem judicial será 

considerado atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o executado ao 

pagamento de multa em montante não superior a vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do 

exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material, nos moldes do artigo 

774 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31888 Nr: 144-07.2005.811.0037

 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: IZANI MAGALI FRANESQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBELLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:8.764-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANO MARTORANO 

MENEGOTTO - OAB:15773/SC

 Processo nº 144-07.2005.811.0037 (Código 31888)

Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais

Requente: Izani Magali Framesque Machado

Requerido: Porto Belo S/A

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a complementação do 

laudo pericial (fls.221/222), em 15 (quinze) dias, bem como para 

informarem se ainda possuem interesse na produção de prova 

testemunhal.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41208 Nr: 3680-89.2006.811.0037

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CARLOS PARMIGIANI, UMBERTO JOÃO 

GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 2006/403 (Código nº 41208)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda.

Executados: Nereu Carlos Parmigiani e Umberto João Gueno

Vistos em correição.

Em observância ao princípio do contraditório substancial, positivado no 

artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se sobre o inteiro teor da petição formalizada pela parte 

executada (fls.102/104), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 178-79.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL LACERDA BALAZEIRO - 

OAB:200717/SP, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº 178-79.2005.811.0037 (Código nº 31939)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Galvani Indústria, Comércio e Serviços Ltda.

Executado: Lozar Reutov

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo das diligências, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).
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Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, confirmada a inexistência de 

impenhorabilidade legal, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem 

(CPC, art.875).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25140 Nr: 1597-08.2003.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, 

LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - OAB:MT.2.977-B

 Processo nº 1597-08.2003.811.0037 (Código 25140)

Ação de Manutenção de Posse

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requerido: Gilberto Luiz Rezende

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de manutenção de posse proposta por Taufick Miguel 

Chedick em face de Gilberto Luiz Rezende, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Liminar possessória deferida (fls.343/348).

Apresentada a contestação, a parte requerida refutou a alegação da parte 

autora (fls.356/380).

Impugnação à contestação (fls.452/482).

Proposto incidente de falsidade (fls.526/542).

Determinada a suspensão da ação, ante a discussão dos embargos de 

terceiro (fls.605/607).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

DO INCIDENTE DE FALSIDADE

 O incidente de falsidade, nos moldes em que foi proposto, não pode ser 

admitido nos presentes autos, pois desafia a propositura de ação 

autônoma.

Com efeito, nas lições do processualista Humberto Theodoro Júnior, 

imperioso distinguir a falsidade da assinatura e falsidade do documento .

 “A primeira, não reclama, necessariamente, o incidente de falsidade para 

seu reconhecimento, pois a fé do documento particular cessa a partir do 

momento em que “lhe for impugnada a autenticidade”, e, por isso, a sua 

eficácia probatória não se manifestará “enquanto não se lhe comprovar a 

veracidade” (CPC, art.428, I).

Produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a assinatura 

pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o 

que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade de 

incidente especial.

Por outro lado, havendo falsidade do documento, essa pode se dar em 

dois sentidos: a) quando a declaração intrinsecamente se refere a um fato 

não verdadeiro; e b) quando há vício na forma e nos aspectos exteriores 

da formação do documento.

Quando a declaração, consciente ou inconscientemente, revela um fato 

inverídico, ocorre o que se chama falsidade ideológica, que corresponde 

ao fruto da simulação ou dos vícios de consentimento (erro, dolo e 

coação).

Nas hipóteses em que o vício se manifestou na elaboração física do 

documento, e não na vontade declarada, o defeito chama-se falsidade 

material.

A falsidade ideológica enseja anulação do ato jurídico, mas isso só pode 

ser pretendido em ação própria (principal ou reconvencional) em que se 

busque uma sentença constitutiva. Para tanto, não se presta a simples 

impugnação em contestação, tampouco o incidente de falsidade, pois a 

primeira é simples resistência passiva do réu e o segundo é apenas o de 

função declaratória.” Original sem destaque

Nenhum deles tem a força desconstitutiva capaz de desfazer o ato jurídico 

viciado ideologicamente .

Daí a opinião majoritária da doutrina brasileira de que apenas os vícios 

instrumentais (falsidade material) são objeto de incidente de falsidade.

 Destarte, tratando-se o caso dos autos de hipótese de falsidade 

ideológica intrínseca, imprescindível a propositura de ação própria, com 

força desconstitutiva do ato viciado, e capaz de produzir a declaração de 

anulação das matrículas e dos negócios jurídicos correspondentes, razão 

porque não será admitido no bojo dos presentes embargos.

Não obstante, é evidente que em relação às matriculas nº 41.235, 41.236 

e 41.797, cujo cancelamento já fora determinado nos autos da ação nº 

965-45.2004.811.0037 (Código 28630), houve perda do objeto.

 Por certo tal condição (anulação das matrículas e ausência de domínio) 

não será desprezada no presente feito, restando pendente a discussão 

quanto aos pontos controvertidos atinentes à posse do requerido na área.

 DO IMPULSO OFICIAL

Tendo em vista que os títulos que constituem indícios da posse do 

requerido e dos terceiros (Embargos de Terceiro nº 2005/20 – 32547) 

contemplam pequena porção da área discutida nos presentes autos, 

determino o prosseguimento da ação, ações que serão julgadas 

conjuntamente.

Intimem-se as partes para manifestarem interesse na audiência de 

conciliação e produção de prova oral, em 5 (cinco) dias.

Vista ao Ministério Público para informar quanto a eventual propositura de 

ação anulatória ou outro procedimento equivalente, tendo em vista que no 

comando sentencial dos autos nº 965-45.2004.811.0037 (Código 28630) 

constou a remessa de cópia dos autos ao ente ministerial, na qualidade de 

fiscal dos registros públicos, uma vez que restou constatada - em perícia 

judicial - irregularidade no registro das matrículas nº 41.235, nº 41.767, nº 

46.728 e nº 41.236, pelo prazo legal.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43123 Nr: 5540-28.2006.811.0037

 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: ITAMAR JOÃO TORMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO 

- OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 Processo nº 5540-28.2006.811.0037 (43123)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Cominatória

Requerente: Itamar João Tormen

Requerida: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos em correição permanente.

O pedido de conexão com os autos nº 1479-90.2007.811.0037 (45952) já 

foi analisado e indeferido nos autos respectivos.

Inexistindo interesse na produção de prova suplementar, apresentando a 

causa questões complexas, substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante 

vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo 

Civil.

As partes serão intimadas para retirada dos autos em cartório, no prazo 

de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

as derradeiras alegações.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 2739-08.2007.811.0037

 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: BEATRIZ CAMPESTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FAUSEL - OAB:OAB/SC 

20.748, ODAIR FABIANO BOSSE - OAB:20833/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Processo nº 2739-08.2007.811.0037 (Código 47319)

Ação Ordinária

Requerente: Beatriz Campestrini

 Requerido: HSBC Bank Brasil AS – Banco Múltiplo

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao pedido de 

sucessão processual (fls.200/204), em 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 109, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de anuência tácita.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3379-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097/MT, 

MURILO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA. - OAB:3.127-A, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Processo nº 3379-45.2006.811.0037 (Código 40893)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Ozana Baptista Gusmão e Murillo Espinola de Oliveira Lima

Executado: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Primavera do Leste 

(MT)

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Ozana Baptista 

Gusmão e Murillo Espinola de Oliveira Lima em face de Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Primavera do Leste (MT), todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante petição 

inclusa (fls.245).

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.

Expeça-se alvará, na forma postulada (fls.247), mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primaverado do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49114 Nr: 4455-70.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIÁS MÓVEIS E ELETRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA SIMONE KEHRVALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4455-70.2007.811.0037 (Código 49114)

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Exequente: Goiás Móveis e Eletro - ME

 Executada: Márcia Simone Kehvarld

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por Goiás Móveis e Eletro - ME em face de Márcia Simone 

Kehvarld, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora (fls.81).

A carta de intimação pessoal, nos moldes do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, foi encaminhada para o endereço processual da parte 

autora, a qual alterou o domicílio sem comunicação ao Juízo, reputando-se 

válidas as comunicações enviadas para o endereço apontado no 

processo (CPC, art.274, parágrafo único). A parte autora quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (fls.80).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38338 Nr: 911-11.2006.811.0037

 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: JORGE LUIZ AGNE, SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ RACOSKI, BRAFF, VEIT & CIA 

LTDA - EPP, UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-b, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, Margarete Blanck Miguel 

Spadoni - OAB:8058, Micael Galhano Feijó - OAB:59335, NEIDE MARIA 

PAGANI DE LIRA - OAB:8960 MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270, RENE 

JOSÉ PAMATO ALVES - OAB:SC - 17.378, Rodrigo Braga - OAB:8926

 Processo nº 911-11.2006.811.0037 (Código nº 38338)

Ação Ordinária de Reparação de Danos

Requerente: Jorge Luiz Agne

Requerente: Sandra Mara Basei

Requerido: Gilmar Luiz Rocoski

Requerido: Braff & Veit Ltda

Requerido: Unimed Cuiabá - Cooperativa

Vistos em correição permanente.

Intime-se o perito do juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

as dúvidas levantadas pelas partes e divergências apresentadas no 

parecer do assistente técnico (CPC, art.477, §2º), encaminhando-lhe cópia 

das referidas manifestações.

Apresentados os esclarecimentos, intimem-se as partes para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 
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juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos (CPC, art.477 §3º).

Intimem-se as partes, outrossim, para manifestarem interesse na produção 

de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), em 15 (quinze) dias, 

reputando-se a inércia em presunção de desinteresse.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178779 Nr: 9991-47.2016.811.0037

 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: ZULEIDE BEZERRA DA SILVA - ESPÓLIO, FRANCISCO 

DE ASSIS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO ante a ilegitimidade passiva 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

sobretudo em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional, nos moldes do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 19 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71580 Nr: 3895-26.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO REGINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - 

OAB:12282-B/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fica INTIMADO o advogado da parte requerente 

para manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o requerido não 

contestação, devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126023 Nr: 8589-33.2013.811.0037

 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: ROSILENE DOS ANJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JACINTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 8589-33.2013.811.0037 (Código nº 126023)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Rosilene dos Anjos Souza

 Requerido: João Jacinto de Paula

 Vistos em correição.

O benefício da prioridade de tramitação processual nos moldes do artigo 

71 da Lei nº 10.741/2003 é, a toda evidência, direito do idoso/réu, somente 

ele sendo parte legítima para postulação (art.71, §1º), motivo pelo qual 

indefiro o requerimento formulado pela parte autora.

A denunciação da lide, conforme legislação processual civil, se o 

denunciante for o autor, será requerida na petição inicial, sob pena de 

preclusão.

Nesse sentido:

4. Denunciação pelo autor. Deve ser feita na petição inicial, sob pena de 

preclusão. O autor deverá fundamentar o seu pedido de indenização em 

regresso, deduzido contra o denunciado na ação secundária de 

denunciação da lide. Na verdade, está movendo duas ações, cumuladas 

na mesma petição inicial, no mesmo processo: a) uma contra o réu; b) 

outra, contra o denunciado. Exemplo: ao mover ação reivindicatória, o 

autor denuncia a lide ao alienante para que, se eventualmente perder a 

demanda principal (declarado que não é proprietário do imóvel), possa o 

alienante-denunciado indenizá-lo pela evicção. Deixando o autor de 

denunciar em garantia na petição inicial, ocorre a preclusão. Não há outro 

momento processual para fazê-lo. (Nery Junior. Nelson e Nery. Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil – São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p.554).

Portanto, preclusa a faculdade processual, indefiro o pedido de 

denunciação da lide.

Com fulcro no poder geral de efetivação, defiro o pedido de bloqueio 

judicial para cumprimento da tutela de urgência (fls.157).

Indefiro o pedido de decretação de revelia ante o equívoco judicial de 

abertura de vista à Defensoria Pública para defesa da parte autora, 

inobstante o requerimento expresso da parte requerida para nomeação de 

defensor dativo para patrocínio da defesa processual.

Em face das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, intime-se 

consoante postulado (fls.292).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

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.

Destarte, 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.

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).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55109 Nr: 1916-97.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA ME, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:MT/7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens da executada no 

sistema INFOJUD, sendo os documentos arquivados em pasta própria. 

Certifico também que no RENAJUD não foram localizados bens, conforme 

extrato em anexo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140202 Nr: 10331-59.2014.811.0037

 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: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Isto posto, tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda do objeto), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em face do princípio da 

causalidade (CPC, art. 85, §10). Fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, sobretudo em face do julgamento 

antecipado, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 

85, §1º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125185 Nr: 7760-52.2013.811.0037

 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): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE, 

DIEGO KENJI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO GREMASCHI - 

OAB:PR/ 40794, RICARDO JAMAL KHOURI - OAB:232.281

 Certifico que nesta data o Dr Wendell Oliveira Castro retirou a carta 

precatória aportada a f. 246, motivo pelo qual intimo causidico para 

comprovar a distribuição da missivo.Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 3799-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DO LAGO, SIDNEI POLATO - 

ESPOLIO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 3799-50.2006.811.0037 (Código 41332)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Daniel Rosa do Lago e Espólio de Sidnei Polato

Vistos em correição permanente.

Em apenso aos embargos opostos (fls.200).

Tendo em vista o falecimento do executado Sidnei Polato, suspendo o 

curso processual, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo 

Civil, até a efetiva deliberação sobre a sucessão processual.

Requisite-se a certidão de óbito correlata ao Cartório de Registro Civil.

Aportando o documento, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36709 Nr: 4483-09.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA, 

ADRIANO BATISTA DA SILVA, EDUARDO CEZARINO CREMA, MARCIA 

CONCEIÇÃO ZAMPAR, JULIO CESAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:OAB/SP 363.392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 

309229, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - OAB:109098-A, 

JUAN MIGUEL CASTILHO JUNIOR - OAB:234.670-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B

 Processo nº 4483-09.2005.811.0037 (Código nº 36709)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BASF S/A

Executados: Batista da Silva & Gomes Ltda. e Outros

Vistos em correição permanente.

A averbação da penhora na matrícula nº 46.697 do CRI de Barra do 

Garças (MT) refere-se aos autos nº 4482.24.2005.811.0037 (36708).

Em caráter correicional, determino:

1. A lavratura do termo de penhora do imóvel matriculado sob o nº 46.697 

do CRI de Barra do Garças (MT), incumbindo à parte exequente proceder 

à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos 

atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros (CPC, 

art.799, IX);

2. A intimação dos executados sobre a penhora, na pessoa do mandatário 

legal e, pessoalmente, ao que não tem representação nos autos;

3. A intimação da parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, 

do Código de Processo Civil;

4. Avaliem-se os bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

5. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento (CPC, art.635);

6. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875);

7. Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o 

credor para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam 

utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação 

por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – 

alienação em hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via 

“web” ou presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel;

8. Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC;

9. Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome dos executados 

em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41350 Nr: 3790-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI LORENZZON, SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 
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NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 3790-88.2006.811.0037 (Código 41350)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Arlei Lorenzon e Espólio de Sidnei Polato

Vistos em correição permanente.

Em apenso os embargos opostos (fls.163).

Tendo em vista o falecimento do executado Sidnei Polato, suspendo o 

curso processual, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo 

Civil, até efetiva deliberação sobre a sucessão processual.

Requisite-se a certidão de óbito correlata ao Cartório de Registro Civil.

Aportando o documento, conclusos para deliberação (fls.215/216).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36337 Nr: 4362-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O

 Processo nº 4362-78.2005.811.0037 (36337)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

Executados: Dimitri Kusmin e Paraskevia Kusmin

Vistos em correição permanente.

Foram penhorados dois imóveis rurais, assim discriminados: 1) Chácara 

Massapé, matrícula nº 3.236, CRI local (fls.147); 2) Fazenda Massapé, 

matrícula nº 2.633, CRI local (fls.160).

Na arguição de impenhorabilidade, a parte executada, na conclusão, 

admite que apenas o bem matriculado sob o nº 3.236 qualifica-se como 

bem de família, indicando, em substituição, o bem matriculado sob o nº 

2.633 (fls.209).

Portanto, a controvérsia incide apenas e tão-somente sobre o imóvel 

matriculado sob o nº 3.236. Nesse passo, com fulcro no poder geral de 

efetivação, determino a expedição de mandado de constatação, a ser 

cumprido no imóvel indicado como bem de família, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça descrever as benfeitorias, plantações e obter informações com 

vizinhos sobre a efetiva residência dos executados no local e, em caso 

positivo, há quanto tempo.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34751 Nr: 2824-62.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 Processo nº 2824-62.2005.811.0037 (Código 34751)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Bunge Fertilizantes S/A

Executado: Dimitri Kuzmim

Vistos em correição permanente.

A penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 2633 foi deferida e 

efetivada, consoante Termo de Conversão de Arresto em Penhora incluso 

(fls.79).

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Translade-se fotocópia da sentença e eventual acórdão dos embargos 

opostos e autuados sob o nº 1927-29.2008.811.0037 (54406).

Avalie-se o bem penhorado (fls.79), no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, bem como 

o credor fiduciário, facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena 

de não conhecimento, em 10 (dez) dias.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

 Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005013-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (RÉU)

 

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. O advogado deverá 

observar a forma em que está realizando o protocolo virtual, pois as 

petições estão incompletas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-44.2018.8.11.0037

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:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)
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JOSE PATRICIO (RÉU)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006126-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLS PARTICIPACOES EIRELI (REQUERENTE)

KLENYO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA TAUAN SILVA DURAO OAB - SP338223 (ADVOGADO)

JOAO ALBERTO VALENTIM MANSANO OAB - SP385203 (ADVOGADO)

VICENTE DO PRADO TOLEZANO OAB - SP130877 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELISMAR NOGUEIRA CUNHA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA (REQUERIDO)

WILLIAN MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MONTREAL AVIATION COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

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, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DELSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006206-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

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:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

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:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000289-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDIO NETO VIEIRA DE OLANDA (REQUERIDO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THARLE MARMETT SANTOS (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre a correspondência 

devolvida, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005901-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-80.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005473-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005768-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179663 Nr: 10421-96.2016.811.0037

 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: FRANCISCO ANTONIO SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Francisco Antônio 

Santos Amorim contra Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos 

qualificados.

O executado efetuou o pagamento do débito (p.100/101).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para levantamento 

dos valores pagos pelo executado (p.103).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, observando os dados 

bancários apresentados a p.103.

Com 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.: 175542 Nr: 8280-07.2016.811.0037

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA ROCHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Fibrasa S/A 

contra Sergio da Rocha Sousa, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo (p.63/64).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes, 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.35/39).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165685 Nr: 2990-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/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 

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.: 160148 Nr: 469-93.2016.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F P COMÉRCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 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.: 69480 Nr: 1787-24.2010.811.0037
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 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA CAMPOS DA SILVA

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

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram encontrados vários endereços em nome do requerido, 

conforme p. 116/119, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o autora para indicar em qual enderço deverá ocorrer 

a citação e no mesmo ato providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153836 Nr: 6172-39.2015.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARBOSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037

 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124975 Nr: 7541-39.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 Visto,

Considerando a constituição de novos patronos nos autos, cumpra-se a 

decisão de p.147.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 8095-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto,

Intimem-se as partes para informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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).

 Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172561 Nr: 6577-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C ROLAMENTOS FILTROS E PEÇAS LTDA - ME, 

BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, J C ROLAMENTOS 

FILTROS E PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Visto,

Em relação ao pedido do executado de p.82/73, em que pese as 

irresignações, verifica-se que a presente sentença já transitou em julgado 

sem interposição de recursos, conforme certidão de p.58, razão pela qual, 

indefere-se o pedido.

Outrossim, defere-se o pedido de p.78 e intime-se o executado para pagar 

os valores indicados pelo exequente no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado 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 (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalte-se que, os 

honorários acima fixados somente serão devidos, após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110319 Nr: 654-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILSON E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Banco GMAC 

S/A contra Gilberto Nilson e CIA Ltda- ME, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo (p.136).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 04/04/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 
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Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115811 Nr: 6393-27.2012.811.0037

 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: JULIANA RIBEIRO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” proposto pelo requerido, em 

relação à sentença proferida a p. 97/99, alegando erro material no valor 

fixado de danos morais.

Intimado, o requerido não se manifestou (p.119).

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 NCPC.

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 erro passível de correção, deverá constar a seguinte redação na 

sentença:

 “Assim, fixa-se a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por 

entender que o referido montante é suficiente no presente caso e atende 

aos parâmetros de proporcionalidade.

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a ação com 

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

Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção 

monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do 

STJ.”

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155301 Nr: 6900-80.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA GONÇALVES DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Visto,

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 14/06/2018, às 15h30min, 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, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, 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).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152538 Nr: 5588-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANINE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposto por D.F 

Incorporadora e Imobiliária Ltda contra Wanine Barbosa da Silva, ambos 

qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo (p.74/76).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 10/03/2021, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130029 Nr: 2754-30.2014.811.0037

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VISSOTTO MACARINE - 

OAB:13614/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS 10.766, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, 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

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, conclusos para análise. . 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 
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Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109915 Nr: 8941-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, JOSÉ PATRICIO, 

Sebastião Patrício- Espólio, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, IRMA CAMILO 

PATRÍCIO

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 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 03 diligências, para expedição de mandado de 

citação DE CITAÇÃO POR HORA CERTA, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50495 Nr: 5840-53.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: PREMIX ZOOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:MS/10.637, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Visto,

 Trata-se de Ação de Execução por Quantia certa proposta por Premix 

Zootécnica Ltda contra Everaldo Raul Cabral, ambos qualificados.

Inicialmente, reporto-me ao relatório da decisão retro.

A contadora judicial apresentou cálculo (p.91).

O executado efetuou o pagamento do débito (p.94/97).

Intimado, o exequente concorda com os valores depositados e pugna pelo 

levantamento dos valores pagos pelo executado (p.99).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito e a 

concordância do exequente, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará em favor do 

exequente, observando os dados bancários apresentados a p.99.

Após, 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.: 167110 Nr: 3762-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que os executados, intimados, deixaram de pagar a dívida 

(p.64), defere-se o pedido (p. 66), e determina-se a penhora e avaliação 

de grãos até a satisfação integral do débito.

Expeça-se mandado de busca e apreensão de grãos em nome dos 

executados, devendo o Sr. Meirinho diligenciar nos armazéns nesta 

cidade (Agrícola Alvorada, Cargill, Bunge, ADM, etc).

Penhorado os grãos, nomeia-se o gerente da empresa como depositário 

fiel (onde estiver o produto). Após, intime-se o executado.

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado.

 Com o cumprimento, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 4854-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Visto,

Antes de analisar o pedido de fraude a execução de p.82/97, intime-se a 

empresa Agropecuária FFF LTDA para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a manifestação, ciência as partes.

Caso não haja manifestação, concluso para análise.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107418 Nr: 6530-43.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, diante do pedido de produção de 

prova pericial contábil formulada pela embargada Adm do Brasil em fls. 

401 (107418) defiro-o. Nomeia-se o contador Marcelo Gonçalves 

(conforme dados constantes no sistema Apolo. Após, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se entender pertinente e 

apresentar quesitos.

Na sequência, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intime-se embargada para no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar.

 Havendo concordância, deverá a embargada efetuar o pagamento dos 

honorários periciais (artigo 95 do CPC).

Com o laudo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal.

Quanto à produção de provas testemunhal postulado pelas partes esta 

será marcada oportunamente com a juntada do laudo.

Translada-se cópias.

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 198888 Nr: 8049-43.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE INVESTIMENTO E LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/ SÃO PAULO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROSO ROBLES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 
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OAB:31478-PR

 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 INTIMAÇÃO, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110314 Nr: 648-66.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA 

FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LARRI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga IMPROCEDENTE a 

apresente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

prosseguindo-se em a execução, em seus ulteriores termos, 

declarando-se a regularidade do processo executivo no que se refere aos 

valores cobrados, tornando subsistente eventual penhora já realizada nos 

autos executivos.Translade-se cópia desta a execução (id. 

104875).Condena-se os embargantes ao pagamento despesas 

processuais e 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, translade-se cópia desta sentença para a 

execução em apenso. Após, arquive-se o presente com baixa na 

distribuição e anotações de estilo.Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136493 Nr: 7939-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de penhora de p. 23, para tanto, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho observar o disposto no artigo 833 do 

Código de Processo Civil.

Nomeia-se o executado como depositário fiel.

Cumpridas as deliberações acima, intime-se o exequente dar 

prosseguimento do 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.: 204451 Nr: 1543-17.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA MARCOMINI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA PINHEIRO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SPADA - 

OAB:346456/SP, PRISCILLA FERREIRA BARCELOS - OAB:372660/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração e da decisão que deferiu a 

gratuidade, deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

solicitar ao Juízo Deprecante o necessário para o cumprimento da Carta 

Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146284 Nr: 2673-47.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI FRIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Visto,

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 14h00min, 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.: 17649 Nr: 2452-55.2001.811.0037

 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): Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB: MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Marlon Cesar Silva 

Moraes contra Confederação Nacional da Agricultura - Cna, ambos 

qualificados.

O executado efetuou o pagamento do débito (p.227/232).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para levantamento 

dos valores pagos pelo executado (p.237).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará em favor do 

exequente, observando os dados bancários apresentados a p.237.

Após, 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155614 Nr: 7038-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Visto,

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p.74/76, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 204210 Nr: 1430-63.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMO S/A - COMERCIO, TRANSPORTE, 

AGRICULTURA E PECUÁRIA, JOÃO ARQUIMEDES DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO VARGAS DOS SANTOS 

- OAB:32926

 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 

providenciar o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 171,30 e 

taxa judiciária R$ 44,31, referente a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137174 Nr: 8425-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RIBEIRO LEONIS, JESSICA 

GONÇALVES DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.74/76 e determina-se a citação por edital do 

executado Rogerio Ribeiro Leonis.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação via DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66984 Nr: 2204-26.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Renato Cintra Farias 

em face de Construtora e Imobiliária Cosentino, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal 

(p.105/106).

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, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas pagas.

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102346 Nr: 1745-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, 

OLIVA SANTOLIN VIANA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

VIANA ALIMENTOS LTDA, ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIOS DOS 

SANTOS - OAB:6923, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, diante do pedido de produção de 

prova pericial contábil formulada pela embargada Adm do Brasil em fls. 

401 (107418) defiro-o. Nomeia-se o contador Marcelo Gonçalves 

(conforme dados constantes no sistema Apolo. Após, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se entender pertinente e 

apresentar quesitos.

Na sequência, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intime-se embargada para no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar.

 Havendo concordância, deverá a embargada efetuar o pagamento dos 

honorários periciais (artigo 95 do CPC).

Com o laudo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal.

Quanto à produção de provas testemunhal postulado pelas partes esta 

será marcada oportunamente com a juntada do laudo.

Translada-se cópias.

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128464 Nr: 1374-69.2014.811.0037

 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: LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARTINS RIBAS, ORCIOLE ALVES 

BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Compulsando detidamente os autos verificou-se que o embargado Orciole 

Alves Barbosa Júnior não foi citado da presente ação por ausência de 

numero do endereço.

Assim, intime-se a embargante para informar o endereço completo do 

embargado para citação.

Com a indicação do endereço, proceda-se a citação do embargado.

Intime-se e cumpra-se, certifique-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183679 Nr: 741-53.2017.811.0037
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694

 Visto,

Em relação ao pedido dos embargantes de suspensão da ação executiva, 

posterga-se a análise para após a manifestação do exequente sobre a 

indicação do imóvel para substituição da penhora dos maquinários.

Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto 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 14/06/2018, 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, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, 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).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44616 Nr: 201-54.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL DONADELLO, ZÉLIO DONADELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Certifico que já foram realizadas duas tentativas de intimar o executado 

via correio, sendo devolvidas as correspondências com a anotação de 

"ausente", deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar o exequente para providenciar o pagamento da diligência, para 

expedição do mandado de intimação do executado, no prazo de 10 dias, 

conforme Provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175415 Nr: 8211-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIL DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-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, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141797 Nr: 593-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO BERTOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA AIRES DE 

MELO NICOLINO, para devolução dos autos nº 593-13.2015.811.0037, 

Protocolo 141797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 5150-92.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA SIMONE GRASS, 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.: 173660 Nr: 7211-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o pedido de p.69, intime-se o exequente para juntar aos 

autos matrícula atualizada do bem imóvel, fornecida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

Com a juntada da matrícula, defere-se o pedido e determina-se a penhora 

a termo do imóvel.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106478 Nr: 5532-75.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OSVALDO ESPINOLA JUNIOR - OAB:45782/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 

8.177

 Visto,

Considerando os documentos novos apresentados de p.110/146, 

defere-se o pedido e concedem-se os benefícios da justiça gratuita em 

favor do requerido.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118026 Nr: 369-46.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOÃO TORMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228

 Visto,

 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 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sala de conciliação, na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo e intime-se o embargante, para as partes informar se 

ainda possui interesse na produção das provas requeridas a p.166, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso não tenha provas a produzir, 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), conforme solicitado pela embargada.

Defere-se o pedido de p. 183, devendo-se intimar a administradora judicial 

e o patrono da embargada.

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 1743-73.2008.811.0037

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

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOÃO TORMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto,

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o executado, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117375 Nr: 8049-19.2012.811.0037

 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: SHADAY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NEVES E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Nesse diapasão, não há no caderno processual prova segura que 

demonstre a ocorrência de conduta culposa ou dolosa do requerido, de 

modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.Forte nesses 

fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os pedidos iniciais e 

resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condena-se a autora nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa por ser 

beneficiária da assistência judiciária, conforme artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45769 Nr: 1292-82.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI, TEREZINHA LAIDES 

CONTE BERTICELLI, DIOGO LUIS BERTICELLI, DAVID BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:12751, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6172-E, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO - 

OAB:6.373

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Terezinha Laides 

Conte Berticelli e outros contra Banco BMG S/A, todos qualificados.

Intimado para pagar a dívida, o executado não se manifestou (p.424).

Em manifestação os exequentes requereram a busca de ativos 

financeiros na conta do executado via BACENJUD, sendo esta frutífera, 

bloqueando-se o valor total do débito, conforme documentos (p.444/445).

Intimado acerca do bloqueio, o executado quedou-se inerte (p.454).

À p.448/449, a parte exequente pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores penhorados.

Expediu-se alvará (p.459), intimando-se os exequentes pessoalmente 

para informar que este foi encaminhado para a conta única para fins de 

liberação (p.460), que, intimados, não se manifestaram.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 195-71.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALEX NEISSE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Visto,

Considerando que as partes entabularam acordo extrajudicial nos autos 

do processo (ID 111447) em apenso, onde requerem a suspensão deste 

feito até o integral cumprimento da referida transação, determina-se a 

suspensão do processo até 15/11/2018, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

 Após certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111447 Nr: 1858-55.2012.811.0037

 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: ALEXANDRE ALEX NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Visto,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Alexandre Alex Neisse contra DF 

Incorporadora e Imobiliária Ltda., ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do presente feito (p.527/528).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a 

suspensão do processo até 15/11/2018, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

 Após certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135328 Nr: 7036-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO PAULISTA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - OAB:SP 

304.838, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o pedido de p.393/395, intime-se o administrador judicial 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar qual 

percentual viável a ser fixado, sob pena de concordância com o pleito do 

exequente.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75095 Nr: 7412-39.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para reconhecer a improcedência do pedido de indenização por 

Danos Morais e revogar a baixa nos cadastros de restrição ao crédito 

concedida em sede liminar. Condena-se o requerente no pagamento das 

custas e 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.Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se com baixa na distribuição. Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162953 Nr: 1647-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR PICHOK, DIUZA MARA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTÔNIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/ 16484

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 

proposta por Sinagro Produtos Agropecuários S/A contra Jucemar Pichok 

e Diuza Mara Borges, todos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do presente feito (p.95/97).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a 

suspensão do processo até 05/04/2018, nos termos do artigo 313, II, 921, I 

e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

 Após certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126381 Nr: 8944-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS 

WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.Custas 

e taxa judiciaria pagas. Por fim, considerando a extinção da ação 

executiva, ante a homologação do plano de recuperação judicial que inclui 

o crédito perseguido pelo embargante, verifica-se a perda superveniente 

do objeto dos embargos em apenso código 128847, impondo-se a extinção 

da ação.Translade-se cópia aos embargos á execução código 

128847.Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades 

legais, arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128848 Nr: 1730-64.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: EDI MARCOS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, considerando a inercia do embargante em 

comprovar o recolhimento das custas e taxas, o Estado-Juiz julga 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do CPC.Não há que se falar em condenação ao pagamento 

de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. 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. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133991 Nr: 6006-41.2014.811.0037

 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: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BIASSI, MARLI DE OLIVEIRA BIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Considerando que a Defensoria Pública informa nos autos que não foi 

possível manter contato com o requerido e que desconhece o seu 

endereço atualizado (p.77), bem como, o pedido do autor de cancelamento 

da audiência designada e julgamento antecipado da lide (p.75/76), 

defere-se o pedido e determina-se o cancelamento da audiência aprazada 

(p.74).

Mantenha-se os autos conclusos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153171 Nr: 5887-46.2015.811.0037

 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: OMDSA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS, ORTO 

LASER CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, ORTO LASER 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Visto,

Inicialmente intime-se o reconvinte para juntar aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas da reconvenção.

Com a juntada do comprovante de pagamento, recebe-se a reconvenção e 

determinação a intimação do reconvinte, na pessoa de seu advogado, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de inércia, certifique-se.

Após, concluso.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152540 Nr: 5589-54.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELA DUWE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o documento de p.74, cumpra-se a decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72181 Nr: 4496-32.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - 

OAB:11424-B

 Visto,

Chama-se o feito a ordem.

Verifica-se que o requerido apresentou reconvenção (p.96/100) e 

documentos (p.101/116), o qual ainda não foi apreciado. Portanto, 

recebe-se a reconvenção e deferem-se os benefícios da justiça gratuita.

 Intime-se o reconvinte, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, intimem-se 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).

 Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108864 Nr: 8053-90.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE NILSON, Elci Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

JANICE FLORE CAMPOS - OAB:10706 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos,

Em análise aos autos verifica-se que os embargantes são beneficiários da 

justiça gratuita (p.18), ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil.

Após, nada mais sendo postulado arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000470-90.2018.8.11.0037 AUTOR: JOSE ANTONIOLLI RÉU: INSS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFICIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E OU CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA PROVISORIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JOSE ANTONIOLLI, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 
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autos, alegando, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho, do qual 

resultou grave lesão em sua perna, impedindo-o de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, 

nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001102-53.2017.8.11.0037 AUTOR: DIVINA APARECIDA LOPES 

RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GERENCIA 

EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos. Nomeio o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 6639-28.2009.811.0037

 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: MARCOS SILVA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168629 Nr: 4561-17.2016.811.0037

 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: Eleuza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147465 Nr: 3237-26.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 
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requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 408-48.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 4434-84.2013.811.0037

 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: GERALDO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166304 Nr: 3320-08.2016.811.0037

 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: WILMA PINHEIRO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135000 Nr: 6782-41.2014.811.0037

 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: CRISLEIA AMADEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178881 Nr: 10056-42.2016.811.0037

 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: JAIR OZÓRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 52438 Nr: 523-40.2008.811.0037

 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: CARMEM LUCIA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137978 Nr: 9002-12.2014.811.0037

 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: THSDS, FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178190 Nr: 9687-48.2016.811.0037

 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: CARLOS TALGATTI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139579 Nr: 10016-31.2014.811.0037

 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: ERCÍLIA MENEZES DA MATURIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 
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OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131885 Nr: 4309-82.2014.811.0037

 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: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178369 Nr: 9778-41.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170456 Nr: 5458-45.2016.811.0037

 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: HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, CLEIDIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178787 Nr: 9997-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 4133-69.2015.811.0037

 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: KDSDA, SANTINHA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147042 Nr: 3048-48.2015.811.0037

 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: GILMAR GHIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 4062-38.2013.811.0037

 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, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA-ME, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 98 de 653



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 2672-62.2015.811.0037

 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: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA 

D'AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o 

requerente para que manifeste acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 83-34.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE FELIX DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 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 as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157069 Nr: 7680-20.2015.811.0037

 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: ARLETE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERV PÚBLICOS M. DE P LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ARAUJO BARCELOS - 

OAB:16.778 MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7255/MT, 

HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:OAB 20.111-B, LIDIANE 

FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784-MT, RUTH CARDOSO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Processo nº 7680-20.2015.811.0037 (Código 157069)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado à fl. 181, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005969-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1005969-89.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, LIMINAR]. REQUERENTE: CARLOS VICTOR 

ALVES TRAMPUSCH REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Corrijo de ofício o erro material 

constante da decisão interlocutória do Id 11102128, para constar a data 

correta da audiência de conciliação, conforme designada automaticamente 

pelo sistema PJe, no evento nº 14020080 (“11/12/2017 10:27:14 - 

Audiência conciliação designada para 26/03/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.”). Posto isso, 

após a retificação do polo passivo, intimem-se todos para a audiência de 

conciliação designada para o dia 26/03/2018, às 10h20min. Registro que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa de seu advogado(a), 

nos termos do art. 334, § 3º, do NCPC. Permanecem inalteradas as demais 

determinações. Observe-se o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas 

de antecedência da audiência, nos termos da Súmula 19 (matéria cível) da 

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

Cumpra-se com urgência, servindo-se a presente de mandado/ofício. 

Primavera do Leste/MT, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012027-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & RESENDE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINELSON DO CARMO ZACCARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012027-23.2016.8.11.0037 Exequente: SOUZA & RESENDE 

LTDA - ME Executado: MARINELSON DO CARMO ZACCARO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 11286606), porém se manteve inerte. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial, todavia se torna impossível decidir nos autos por 

falta de manifestação da parte, outrossim, encontrando-se o feito 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Com efeito, disciplina o art. 924 do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

diante da inércia da parte a extinção do feito é medida que se impõe. Ante 

o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004998-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI DIEGO MICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004998-07.2017.8.11.0037 Reclamante: UESLEI DIEGO MICA 

Reclamada: OI MOVEL S.A S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora 

devidamente intimada (Id 10448437), deixou de comparecer na audiência 

de conciliação (Id 11079780), sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na audiência de conciliação. Vale ressaltar que a 

presença das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Isento de custas. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011874-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LALUCE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011874-87.2016.8.11.0037 Exequente: SANTOS & CIA 

LTDA - ME Executado: PATRICIA LALUCE DE SOUZA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar 

(ID 11508771), todavia, o exequente se manteve inerte conforme certidão 

inserida nos autos: Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO.? 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A l m e i d a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005062-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005062-17.2017.8.11.0037 Reclamante: LUIS HENRIQUE 

MARQUES PEREIRA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. S E N T E N Ç A 

A parte reclamante, embora devidamente intimada (Id 10489224), deixou 

de comparecer na audiência de conciliação (Id 11201742), sem apresentar 

qualquer justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. 

Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 100 de 653



acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011887-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAEL ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011887-23.2015.8.11.0037 Exequente: APP IMPRESSAO 

DIGITAL LTDA - ME Executado: JOSAEL ALVES LIMA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 11833027), todavia, o exequente se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos: Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO.? (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A l m e i d a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO BORGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011713-14.2015.8.11.0037 Reclamante: GILBERTO ANTONIO BORGHETTI 

Reclamada: OI S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Relata a parte autora que foi vítima de cobrança indevida vez 

que já havia encerrado seu contrato de internet com a parte reclamada. 

Em defesa a requerida alega que a parte autora tenta incutir a falsa ideia 

de que a empresa ré teria cometido ato ilícito passível de reparação em 

favor de sua pessoa. A parte autora é titular do terminal fixo nº (65) 

3498-3917, contrato nº 50061224799, junto à requerida desde 25.08.2000, 

afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo está operante e sem 

qualquer bloqueio, contudo o terminal possui débitos referentes aos 

meses de julho e setembro que somados perfazem a monta de R$ 161,59. 

O que se depreende dos autos excelência, é que o autor somente trouxe 

aos autos somente inverdades, pois seu terminal jamais foi bloqueado, e 

sempre esteve operante. É o breve relato. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante registrou inúmeros protocolos de 

reclamação registrando sua irresignação quanto a falha na prestação de 

serviço fornecido pela parte reclamada, que por sua vez se limita a alegar 

que inexiste falha e que a parte autora permanece em débito. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. É patente que a cobrança indevida pode gerar 

obrigação de indenizar, visto que é procedimento ilegal que se apodera do 

patrimônio alheio e perturba a dignidade da pessoa humana. Portanto, 

inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo procedente os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab initio, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento da multa por seu descumprimento no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento. - Condenar a 

reclamada ao pagamento de danos materiais cobrados a mais na fatura de 

junho e agosto/2015, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC desde seu desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 
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oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 20 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 20 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA TORRES NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012011-69.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: SHEILA TORRES NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). 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 dívida no valor de R$213,98 

(duzentos e treze reais e noventa e oito centavos), que a autora alega 

não possuir. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

descrito nas negativações, bem como a condenação da requerida a 

reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 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. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de ter comparecido à audiência 

de conciliação realizada nestes autos (id 8136465 - Pág. 1), não 

apresentou contestação no prazo de 05 (cinco) dias conforme Enunciado 

Civel nº 4 do VII Encontro de Juízes de Direito dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso – 08/2002. Desta forma, não apresentando 

defesa, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, conforme determina o artigo 344 do Código de Processo 

Civil, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei 

nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia do Banco reclamado importa 

em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a 

pretensão é PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem ao menos 

possuir relação jurídica com a requerida que pudesse vir a justificar a 

restrição creditícia em apreço. Desta feita, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora 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 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 

comprovado 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 à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a falha cometida pela parte 

reclamada, no caso dos autos, não é capaz de gerar dano moral conforme 

alega a parte reclamante. Analisando o extrato de restrições do banco de 

dados do SPC Brasil, observa-se que a parte reclamante possui diversas 

restrições em seu nome, tanto anteriores quanto posteriores a restrição 

tratada no presente processo. Quem já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. A pessoa que tem mais de uma restrição 

cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as 

demais ações por dependência, ou requerer o apensamento, para 

julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos embasados 

nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em análise, não é 

possível presumir que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não era extraordinária. No caso dos autos, não existe prova de que a 

restrição anterior imposta pela Empresa Gazin foi objeto de demanda 

judicial visando declarar a sua ilegalidade. Ademais, percebe-se no extrato 

de restrições apresentado pela reclamante que ela é devedora contumaz, 

possuindo 16(dezesseis) registro no SPC, além de 03(três) protestos. 

Diante de todas as restrições existentes em seu nome fica difícil acreditar 

que a reclamante teve sua moral abalada pela inscrição indevida efetuada 

pela parte reclamada. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Por sua vez, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA 

DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 21 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011377-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO TSORO RA TSE REMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011377-73.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: INOCENCIO TSORO RA TSE REMRE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação a parte 

Reclamante deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O 
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decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no 

termo da audiência de conciliação (4191082 - Pág. 1), a parte Reclamante 

não se fez presente, conquanto regularmente intimada. Com efeito, os 

preceitos contidos nos artigos 9 e 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, 

determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada 

no sistema PJE. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 21 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011333-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DELMONDES CORADIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011333-54.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: ANA PAULA DELMONDES CORADIM REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

MULTISEGMENTOS CREDITSTORE Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Preliminar Da ilegitimidade passiva A parte requerida 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que não foi a 

responsável pela inscrição dos dados da parte requerente nos anais de 

proteção ao crédito. Analisando o extrato de restrições do banco de 

dados SCPC, trazido pela reclamante, observa-se que a restrição objeto 

do processo foi informada pela Empresa Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não padronizados PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, 

inscrita no CNPJ nº 07.727.002/0001-26, com sede na rua cidade de deus, 

s/n, bairro vila yara, Osasco-SP. Contudo, a presente ação foi ajuizada em 

face da Empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

padronizados MULTISEGMENTO CREDITSTORE, inscrita no CNPJ nº 

09.228.406/0001-09, com sede na rua Iguatemi, nº 151, bairro Itaim bibi, 

São Paulo-SP. Através das cópias do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica apresentados pela reclamada fica evidente que as empresas 

acima citadas tratam de pessoas jurídicas distintas, com CNPJ distintos e 

sediada em cidades distintas. Assim, a reclamada Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não padronizados MULTISEGMENTO CREDITSTORE 

não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados no presente 

processo, pois o ato ilícito passível de indenização não foi realizado por 

ela e sim pela empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

padronizados PCG-BRASIL MULTICARTEIRA. Por mais que a parte 

reclamante afirme em sua impugnação que a parte reclamada Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não padronizados MULTISEGMENTO 

CREDITSTORE compõe grupo econômico conjuntamente com a empresa 

que inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não apresentou 

provas que confirmem essa afirmação. Conquanto a legitimidade de parte 

comporte análise do ponto de vista processual, às vezes é necessário 

tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam atividades processuais 

desnecessárias. Assim, decido por acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não padronizados MULTISEGMENTO CREDITSTORE e, por 

conseguinte, decido pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VI do CPC. 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. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 21 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESOTV BRASIL PROMOCAO PUBLICIDADE LICENCIAMENTO E COMERCIO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO N°: 8011051-16.2016.8.11.0037 Vistos etc... Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais promovida por NILZA 

BARAUNA DOS SANTOS em face de ESOTV BRASIL PROMOCAO 

PUBLICIDADE LICENCIAMENTO E COMERCIO LTDA. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Em síntese, sustenta a parte reclamante que na data 

02/03/2015 participou de um programa de televisão, no canal 17, chamado 

a “A Chance” que atualmente se chama “Top Game”, que é um acerta 

palavras na Band. Alega que quando participou acertou a palavra 

“Guardanapo” e foi ganhadora do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

contudo até o momento não recebeu o valor referente a premiação. 

Nota-se que o reclamado foi regularmente citado, comparecendo à sessão 

de conciliação, mas deixando de apresentar contestação no prazo legal, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 
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que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio de “prints” de conversas em aplicativo de celular, não impugnada 

pelo reclamado, em que o mesmo admite a dívida e se compromete a 

pagá-la. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido para que a 

reclamada realize o pagamento do valor de R$ 600,00 acrescido de juros e 

correção monetária. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pelas 

reclamadas, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das reclamadas, de forma solidária, ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO 

DA REVELIA da parte reclamada e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar à parte autora a 

importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser acrescido 

ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 10/09/2015, a teor do 

que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.R.I.C 

Primavera do Leste/MT, 20 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 20 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CEM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MALACHIAS CICONELO OAB - SP0130857A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010546-25.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: 

MARCOS PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: LOJAS CEM SA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, 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. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Alega que a negativação seu deu 

pois o documento do reclamante foi usado por terceiros, alega ter sido 

vítima de fraude também. Contudo, entendo que sem razão a reclamada. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 
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procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 1528,20 data de inclusão 

13/09/2013) e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, data da assinatura digital. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202730 Nr: 599-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE FATIMA COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MARQUES 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:242824/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MARQUES 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:242824/SP

 Autos Código 202730

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 

09, para o dia 04/06/2018 às 13:35 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203582 Nr: 1095-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na primeira sessão ordinária, com início previsto para o dia, 02 de 

março de 2018 às 09 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 Relação de Jurados Sorteados:

Nome Profissão

Acir Fagundes de Souza Marceneiro

Cintia Mara dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais

Delma Ribeiro Dias dos Santos Enfermeira

Deoclides Siqueira Marinho Auxiliar de Serviços Gerais

Dilson Thomaz Professor

Dorcelina Maria dos Reis Técnica em Enfermagem

Eder Fabiano Leandro da Silva Professor

Eliane Vanessa de Oliveira Duarte Secretária Escolar

Flavia da Silva Pereira Auxiliar Educacional

Francisco Carneiro Neto Operador de Máquinas I

Geane Pereira da Silva Agente Administrativo

Helenara de Fátima Sott Professora

Hellen Louraine da Silva Vieira Agente Comunitário de Saúde

Imidio Alves Sirqueira Servente

Irene Maria Sebastião Silveira Auxiliar Educacional

Janaine Prudente Neves Auxiliar Administrativo

José Gilberto Rodrigues da Silva Servidor Público

Juscilene Dias Luiz Albertine Agente Comunitário de Saúde

Karyna Maria Ferreira Atallah Agente Administrativo da Saúde

Laura de Lima Agente Comunitário de Saúde

Leidiane Batista Silveira Rodrigues Auxiliar Educacional

Lenice Freitas Teixeira Professora

Lidia Pereira dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais

Livania Gaspar Ramos Professora

Marcelo de Oliveira Neves Fiscal Tributário

Maria de Fatima Silva Auxiliar de Serviços Gerais

Maria Helena Piana Agente de Saúde

Marilda Ribeiro da Silva Professora

Marli Amaro Ganascini Auxiliar Odontológico

Milta da Cruz Baraldi Técnico de enfermagem

Neuzi Valduga Soletti Servidora Pública

Noracy Gomes Barbosa Professora

Osvaldino Gomes de Oliveira Servidor Público

Rita da Rocha Auxiliar de Serviços Gerais

Rosemeire Dantas Agente de Saúde

Silmara de Andrade Garcia Barros Professora

 Sirlene Souza Batista Agente Administrativo

 Solange Clarisse de Almeida Auxiliar de Serviços Gerais

Tereza Regina Lacerda Taques Fisioterapeuta

Valderes Nunes da Silva Motorista

Valter Oliveira de Paula Motorista

Vilma da Silva Santos Auxiliar de Serviços Gerais

Wellington Rosa Campos Empresário

Wudson Cleiton dos Santos Silva Agente de Trânsito

Zenaide Batista de Sales Auxiliar Serviços Gerais

Informações processuais com o código, número, nome dos acusado e de 

seus defensores, data e horário para julgamento:

Código Número Nome Data e Hora

51662 7346-64.2007 Réu: Gerry Adriano Fernandes

Defesa: Dr. Defensoria Pública 23.03.2018, às 12 h

73068 5390-08.2010 Réu: Moacir Damião

Defesa: Dr. Defensoria Pública 27.03.2018, às 12 h

Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 20 de março de 2018.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202974 Nr: 748-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE BARBOSA DA SILVA, PAULO 

ROGERIO BONFIM JUNIOR, SILMARA APARECIDA ARRUDA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:OAB-MT 23.335

 Código 202974

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 203624 Nr: 1112-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO DA CONCEIÇÃO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE BARROS NETO - 

OAB:8841 - B

 Código 203624

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 17:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129644 Nr: 2431-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR CARLOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCIMAR CARLOS DE ANDRADE, Cpf: 

04833990601, Rg: 12071.992, Filiação: Selvina Maria de Jesus e João 

Pires de Andrade, data de nascimento: 18/04/1982, brasileiro(a), natural 

de Ibirá-MG, motorista, Telefone 34-9136-6665. 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 condenar 

JUCIMAR CARLOS DE ANDRADE devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 306 do CTB.Passo a dosimetria da pena.A pena prevista 

para o crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 06 meses de detenção e pagamento 

de 10 dias-multa a qual torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 

46 do CP.Aplico-lhe ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para 

dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em 

juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com 

fundamento no art. 293 do CTB.Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

multa, custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.Fixo 

o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do 

artigo 49 do Código Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, lancem-se os 

nomes dos réus no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, 

expeçam-se guias de execução definitiva e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 19 de abril de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 21 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 871-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO, RODINEI NUNES 

FRAZÃO, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, EVANGELISTA 

MATIAS SALES, JOÃO EDGAR DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Solto - 

OAB:OAB-MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:MT 10.657, MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3562-B, Rafael Silva Silva - 

OAB:OAB-MT 14.018, VANIA DOS SANTOS - OAB:

 Autos Código 203144

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 

18, para o dia 11/04/2018 às 17:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202478 Nr: 462-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Canzi Dalastra - 

OAB:OAB-MS 20.851

 Autos Código 202478

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 

33, para o dia 04/06/2018 às 13:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 871-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO, RODINEI NUNES 

FRAZÃO, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, EVANGELISTA 

MATIAS SALES, JOÃO EDGAR DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Solto - 

OAB:OAB-MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:MT 10.657, MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3562-B, Rafael Silva Silva - 

OAB:OAB-MT 14.018, VANIA DOS SANTOS - OAB:

 Autos Código 203144

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 

18, para o dia 11/04/2018 às 17:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202858 Nr: 670-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:OAB-MT 18791

 Autos Código 202858

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 
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11, para o dia 11/04/2018 às 17:20 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137758 Nr: 8856-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Autos Código 137758

1. Considerando que a mídia encartada na fl. 90 está corrompida, designo 

o dia 26/03/2018, às 17:00 horas para uma nova oitiva da testemunha 

Milton Carlos de Sena Magalhães.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 7452-16.2013.811.0037

AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Paulo Castaldo Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intima-se as partes à manifestar 

na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5

dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.

Primavera do Leste-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 16/2018-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 Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti – 

Gestora Judiciária da 1ª Vara Cível usufruirá folgas compensatórias nos 

dias 26 e 27/03 e 02 e 03/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza - 

matrícula 11470 – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, no s dias 26 e 27/03 e 02 e 

03/04/2018, durante o afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N.º 15/2018-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 da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções nos dias 26 e 27/03/2018, em virtude de folgas compensatórias.

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 26 e 27/03/2018, durante o 

afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 14/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JACOB SAUER – JUIZ DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

CONSIDERANDO os termos do Ofício n.º 09/2017-G AB, de 21/03/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso – Dr. Adalto Quintino da Silva.

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. JOSIANE SANTOS DA FONSECA, matrícula 

13436, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do Gabinete 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 21/03/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

 Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Edital

EDITAL Nº 02/2018 - CEJUSC - O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson 

Candiotto – Juiz de Direito e Coordenador do Centro Judiciário de Solução 

e Conflito e Cidadania de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 270/2007, 

de 02 de abril de 2007, do Provimento n.º 40/2008/CM, de 19 de novembro 

de 2008, e alterações posteriores, do Provimento n.º 15/2016 –CM e do 

Edital n.º 001/2017/CEJUSC, disponibilizado no DJE n.º 10.121, do dia 

16/10/2017 e Edital 02/2017/CEJUSC, concernente a abertura do Processo 

Seletivo para CONCILIADOR no CEJUSC do Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, torna publico o gabarito preliminar da prova e as notas dos 

candidatos:

* O Edital n° 02/2018 - CEJUSC completo,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005877-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ST REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

1005877-05.2017.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005837-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELIZE TEREZINHA FRANCESCHI (REQUERENTE)

ROZICLER FRANCESCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCESCHI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005837.23.2017.8.11.0040 (PJE) Sentença com mérito Vistos 

etc. Cuida-se de Inventário na Forma de Arrolamento requerido por Delize 

Terezinha Francechi e Rozicler Franceschini em relação aos bens 

deixados Luiz Franceschini, falecido em 22/07/2017. A petição inicial 

contém as declarações, bem como o plano de partilhas. Além disso, é 

instruída com as certidões negativas de débitos emitidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como comprovante de 

pagamento do ITCM (Id. 10691335 e ss.). Convidado a manifestar-se, o 

MPE declinou não ter interesse em intervir no feito, Id. 10951070. Os autos 

vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Analisando-se atentamente os autos, verifica-se que as partes são todas 

capazes. Além disso, a partilha é amigável, conforme se depreende da 

petição inicial, a qual, inclusive veio instruída com os documentos relativos 

ao bem imóvel a ser partilhado, certidões negativas de débito e guia de 

recolhimento do ITCD. Neste sentido, o art. 659 do NCPC disciplina que: 

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.” Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, a partilha contida na petição inicial (Id. 10691335) dos bens 

deixados por Luiz Franceschini, salvo erro ou omissão e ressalvados 

direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. Em conseqüência, 

tendo a homologação efeito de sentença, julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedam-se às anotações 

necessárias, e expeça-se competente formal de partilha. Intime-se a 

Fazenda Pública da presente sentença, para os fins do art. 659, §2º do 

NCPC. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Às providências. Sorriso/MT, 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001098-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001098-07.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 11290151, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

NCPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC). Havendo pedido de 

penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI (EXECUTADO)

 

1005922-09.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004734-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORINDO LEMES (REQUERIDO)

 

1004734-78.2017.8.11.0040 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, 21 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

 

Autos nº 1000881-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não indicou se tem interesse na designação de 

audiência de conciliação. Sendo assim, INTIME-SE a requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo informar seu interesse na 

designação de audiência de conciliação, sob pena de seu indeferimento, 

na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 27 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004333-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

1004333-79.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento das 

custas processuais finais no valor de R$376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos)., através de Guia(s) a ser(em) 

emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaca

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas com valores acima de R$ 1.000,00), e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Mirela C.P.L.Gianetti Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001009-18.2016.8.11.0040 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. Sorriso/MT, 

21 de março de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 7175-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 

ME, ELAINE TERESA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 Autos n. 7175-88.2013.811.0040 – Código Apolo: 104117.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes a parte 

executada, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 349-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 349-41.2016.811.0040 – Código Apolo: 143118.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fls. 35/36, eis que o executado ainda não foi intimado 

da decisão proferida à fl. 32/32-v.

 Desta feita, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 32/32-v, 

expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 110590 Nr: 2781-04.2014.811.0040

 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: PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS 

BUBLITZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CARVALHO 

FERNANDES - OAB:28.103/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134998 Nr: 7952-05.2015.811.0040

 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): SIDINEY RIBEIRO ARAUJO, JACIR LAUREANO 

MARIA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 1952-05.2015.811.0040 – Código: 134998.

 Vistos etc.

 Em que pese o petitório de fls. 98/101, observo que o feito trata-se de 

cumprimento de sentença.

 Desta feita, deve a parte adequar o petitório conforme o disposto no 

artigo 523 do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de março de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108894 Nr: 1340-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1340-85.2014.811.0040 – Código Apolo: 108894.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes à 

executada, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106754 Nr: 9783-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAMAR KUNZLER-ME, ALTAIR DE 

OLIVEIRA MORAES, EDINAMAR KUNZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9783-59.2013.811.0040 – Código Apolo: 106754.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade dos executados, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n° 2714-83.2007.811.0040 – Código 39891.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fl. 211, cuja matrícula 

se encontra acostada às fls. 214-216.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171868 Nr: 4497-61.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA 

ROSA - OAB:183463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4497-61.2017.811.0040 – Código Apolo: 171868.

Exequente: Multigrain S/A

Executado: Roque José Grapiglia

 Vistos etc.

 Considerando que a missiva veio desacompanhada de cópia do 

instrumento de procuração outorgado pelos executados, resta prejudicado 

o pleito de fl. 33.

 Desta feita, cumprido o ato deprecado, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 38516 Nr: 1435-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Autos n° 1435-62.2007.811.0040 – Código Apolo: 38516.

Exequente: Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

Executado: Luiz Alberto Verle

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Emal Empresa de 

Mineração Aripuanã Ltda em desfavor de Luiz Alberto Verle, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para elaboração de cálculo atualizado, e, após, a intimação das 

partes para manifestação (fl. 431).

 O cálculo aportou à fl. 430.
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 Ambas as partes manifestaram concordância com o cálculo apresentado 

(fl. 434/435-436).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ante a concordância expressa das partes, HOMOLOGO o cálculo da 

Contadoria Judicial e, por conseguinte, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60425 Nr: 3722-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. DE 

LUCAS DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11.208, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 Autos nº 3722-90.2010.811.0040- Código Apolo: 60425.

 Vistos etc.

Efetivado o bloqueio, via BACENJUD (fls. 126-129), o executado 

apresentou impugnação a penhora (fls. 130-256), alegando que a quantia 

penhorada advém de repasse para remuneração dos trabalhadores 

vinculados ao sindicato, requerendo a liberação do referido valor, por se 

tratar de verba impenhorável.

 Instada a se manifestar a exequente pugnou pelo indeferimento da 

pretensão do executado, alegando que o executado não comprovou que o 

valor bloqueado é advindo de repasses. Ademais, defendeu que ainda 

que se tratasse de salários dos funcionários, não se caracteriza a 

hipótese legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Pois bem. No que tange as alegações tecidas, verifico que o autor não 

comprovou, de fato, que os valores ora bloqueados são oriundos de 

repasse para pagamento de funcionários das empresas que alega possuir 

acordo coletivo.

 Assim, embora tenha juntado aos autos contratos com as empresas 

Piccini Armazens Gerais Ltda e Fiagril Ltda LVR, verifica-se que nenhum 

dos documentos sequer está assinado (fls. 144-151/203-214). Ademais, 

os holerites juntados também se tratam de documentos apócrifos, razão 

pela qual não podem servir como prova do alegado.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 130-256.

Sendo assim, PROCEDA-SE o levantamento dos valores bloqueados para 

a conta indicada à fl. 260.

No mais, INTIME-SE a exequente para que traga aos autos planilha 

atualizada do débito, bem como requeira o que de direito, no prazo de 10 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 21 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 732-05.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FZ, RAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 732-05.2005.811.0040 – Código Apolo: 26152.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que os executados devidamente intimados não efetuaram 

o pagamento do débito e, considerando que a penhora online atende à 

ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato 

contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, desde já, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da 

Vara proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 No mais, restando infrutíferas as medidas acima para a satisfação do 

débito e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do NCPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a 

inclusão do nome/CPF dos executados nos cadastros de inadimplentes, 

conforme requerido, devendo a Secretaria da Vara proceder a 

negativação através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 100882 Nr: 10491-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 10491-12.2013.811.0040 – Código Apolo: 100882.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato 

contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 55950 Nr: 49-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEIDA LIANE BUTTINI - 

OAB:164.835, MARCELO AUGUSTO M. COELHO - OAB:OAB/SP260025
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6812-B

 Autos n. 49-89.2010.811.0040 – Código Apolo: 55950.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato 

contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 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: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as partes 

EMBARGANTE e EMBARGADA de que foi designado o dia 23 DE ABRIL DE 

2018, às 08 horas, no Escritório Contábil do perito nomeado nos autos, sito 

à, Rua Campo Erê, nº 387-E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, para 

a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131781 Nr: 6264-08.2015.811.0040

 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: FLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. De pronto, 

homologo a desistência manifestada pela parte autora no que tange as 

testemunhas arroladas. Reitero a ordem anterior no que tange a realização 

de estudo psicossocial. A despeito de ter conhecimento de que a Equipe 

Técnica Forense encontra-se assoberbada de estudos pendentes de 

realização, no caso dos autos, havendo indício de alienação parental e, 

face a ausência do requerido, certo é que a realização do estudo 

mostra-se imprescindível. Logo, em se tratando de processo incluído na 

META 2, remetam-se os autos à Equipe determinando a apresentação do 

relatório no prazo impreterível de 30 (trinta) dias. Após, intimem-se as 

partes para manifestação sobre o estudo no prazo de 10 (Dez) dias. 

Após, colha-se o parecer do MPE e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se COM ABSOLUTA PRIORIDADE. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 4209-16.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR ALEXANDRO MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a requerida alegou preliminarmente, inépcia da inicial 

ante a inexistência de valor atribuído à causa e a falta de documentos 

indispensáveis à propositura da ação.Pois bem, de fato, o valor da causa 

é requisito da inicial elencado pelo art. 319 do CPC, entretanto, se tratando 

de vício sanável, entendo que deverá o requerente promover a referida 

regularização no prazo de 10 (dez).A respeito da ausência de 

documentos, verifico que todos os documentos necessários para a 

propositura da ação foram juntados aos autos.Por tais razões, REJEITO as 

preliminares levantadas.Portanto, sem mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do 

CPC.No mais, entendo por bem oportunizar ao autor que traga aos autos 

os holerites referente aos seus últimos vencimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.Sem prejuízo, INTIME-SE a requerida para se manifestar 

acerca do acordo encartado às fls. 40/42, também no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, as partes deverão, no prazo supramencionado, 

manifestarem o eventual interesse na produção de outras provas, 

assinalando que o silêncio será entendido como concordância com o 

julgamento antecipado da lide.Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessár io.Às 

providências.Sorriso/MT, 21 de março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186484 Nr: 1966-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSLER GROUP DO BRASIL COM.DE 

VEÍCULO LTDA, GRREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1966-65.2018.811.0040 - Código Apolo: 186484

 Vistos etc.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da AJG.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados às fls. 44/46, sob pena 

de incidência de multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 11950-78.2015.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11950-78.2015.811.0040 (Cód. 153165)

Vistos etc.

 PREVIAMENTE à penhora de valores, entendo que, ante ao lapso 

temporal, a atualização do débito se faz necessária.

 Desta Feita, INTIME-SE a autora para que traga aos autos planilha 

atualizada do débito.

 Após, imediatamente CONCLUSOS.

 Às providências.

Sorriso/MT., 21 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131001 Nr: 5868-31.2015.811.0040

 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: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP

 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 

Correspondência devolvida (fl(.) 141), com a observação da EBCT 

"Mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82206 Nr: 1079-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDS, ANE CRISTINA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GATTO, JUAREZ GATTO, FAZENDA 

UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:192.398/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Autos n° 1079.28.2011.811.0040 (Cod 82206)

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a informação de fl. 193.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 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.: 85949 Nr: 5342-06.2011.811.0040

 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: GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384, 

NORMA SUELI CAIRES GALINDO - OAB:6.542B

 Autos n° 5342.06.2011.811.0040 (Cod 85949)

 Vistos etc.

 Embora a justificativa apresentada pelo Perito nomeado não se mostre 

razoável, mesmo porque apresentada extemporaneamente, a fim de 

imprimir celeridade ao andamento do processo, em substituição nomeio o 

Dr. Ezequiel Cabral de Souza Lima, conforme dados que constam da ficha 

cadastral anexa.

 Prossiga-se conforme determinado na decisão que determinou a 

realização da prova pericial.

 Sem prejuízo do acima determinada, não flagrantemente a justificativa 

apresentada pelo Perito anteriormente nomeado, comunique-se o Conselho 

Regional de Medicina para as providências pertinentes.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 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.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 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: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Autos nº 922.31.2006.811.0040 (cod. 31733)

 Vistos etc.

 Considerando que o custo da perícia deve ser suportado pelo Estado, 

consoante já deliberado anteriormente, anoto que o valor dos honorários 

devem ser fixados em observância a Resolução nº 232/2016 do CNJ, a 

qual dispõe que fixação será limitada a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Portanto, diante da perícia a ser realizada no caso em apreço, arbitro os 

honorários em R$ 1.10,00 (um mil, cento e dez reais), mantendo-se os 

demais termos da decisão anterior que nomeio o Perito oficial.

 O pagamento se dará na forma da Resolução nº 127/2011 do CNJ, art. 9º, 

in verbis:

“O pagamento dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete 

efetuar-se-á mediante determinação do presidente do Tribunal, após 

requisição expedida pelo juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a 

ordem cronológica de apresentação das requisições e as deduções das 

cotas previdenciárias e fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta 

bancária indicada pelo perito.”

 Portanto, intime-se o Perito judicial anteriormente nomeado acerca da 

presente decisão, devendo o mesmo dar imediato início aos trabalhos 

periciais.

 Às providências, cumprindo-se imediatamente, visto tratar de processo 

incluso na Meta do CNJ.

 Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146873 Nr: 2428-90.2016.811.0040

 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: PATRICIA DE ARRUDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 113 de 653



RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos nº 2428-90.2016.811.0040 - Código Apolo: 146873.

 Vistos etc.

 Intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual mediante juntada de procuração outorgada ao 

advogado que subscreveu o substalecimento de fl. 35.

 Após, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de janeiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte 

requerida é tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação. 

Ademais, informo que o Laudo do DNA, encontra-se juntado nos autos, 

devendo a parte requerer o que entender de direito. Sorriso, 21 de março 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que o Laudo de DNA encontra-se juntado 

aos autos, desta forma, procedo a intimação da parte requerida, através 

do seu advogado, para requerer o que entender de direito. Sorriso, 21 de 

março de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA CARDOSO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001294-40.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

TAYNARA CARDOSO ROSA Vistos, e etc. In casu, ressai dos autos que 

não restou configurada a mora da parte devedora, conforme se infere da 

notificação extrajudicial juntada aos autos (id. 12232889, pág. 9-10), que 

evidencia que a mesma não fora entregue no endereço do devedor 

(motivo de devolução do correio “outro”), conforme exigência 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. Verifico, 

também, que a parte autora colacionou aos autos instrumento de protesto 

(id. 12232889, pág. 8) o qual, conforme se depreende do dispositivo legal 

mencionado acima, só é válido em caso de esgotamento das vias para 

notificar o requerido, o que não é o caso dos autos, restando, assim, por 

prejudicada a configuração da mora do devedor. Para configurar a mora 

do devedor, dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, in verbis: “Art. 2º 

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

(...)§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)” Destarte, DETERMINO a intimação da parte requerente, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove nos autos a notificação da parte requerida, 

conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CRISTINE POLLI EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001229-45.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: INBRANDS S.A EXECUTADO: ANDRESSA CRISTINE POLLI 

EIRELI - ME Vistos, e etc. DETERMINO a intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001242-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA OAB - MT22804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1001242-44.2018.811.0040 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 
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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 

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, ou, na 

ausência destes, qualquer documento hábil que comprove a 

hipossuficiência, 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. Sorriso/MT, 19 de março de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001284-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ELZA MARIN (EMBARGANTE)

TARCIZIO ANTONIO MARIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001284-93.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: TARCIZIO ANTONIO MARIN, IRACY ELZA MARIN 

EMBARGADO: MESSIAS & KAYSER LTDA Vistos, e etc. Pretende a parte 

autora a concessão do benefício de pagamento das custas processuais 

de forma parcelada. Não obstante a regra do artigo 98, § 6º do Código de 

Processo Civil, nada impede que seja determinado à parte a comprovação 

de sua incapacidade momentânea para arcar com as custas processuais. 

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 

faz jus aos benefício pretendido. 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 momentânea de incapacidade financeira 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000201-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO GONCALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GONZAGA SCOPEL OAB - SC31633 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000201-42.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: IVO GONCALVES DE FREITAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, e etc. Ante o contido 

na carta precatória, em complemento a decisão de id. 11893127, NOMEIO 

Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLAG SOL E LUA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo sessão de conciliação para o 

dia 12 de junho de 2018, às 13h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Sorriso - MT, 21 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PEDRO BEDIN (EXECUTADO)

IVANIA BEDIN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BEDIN (EXECUTADO)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos 

autos, procedo a intimação da parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Sorriso, 21 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109960 Nr: 2234-61.2014.811.0040

 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: VALTER MEGUIRDES FERNANDES, JOSELITO SOUZA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO CHORRO DE ARAUJO ESTRELA, 

INÊZ NEGRI, MELITA PEROZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Código Apolo nº: 109960.

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h15min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, foram arroladas às fls. 146-149.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117911 Nr: 8615-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE LTDA ME, FABRICIO BINOTTO, PATRICIA DAROIT BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que tendo em vista a certidão positiva de citação, às 

fls.81/82, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 163110 Nr: 11045-39.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, OMAR KHALIL - OAB:11682, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6487

 Autos nº: 163110.

Vistos etc.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO AUDIÊNCIA para oitiva da 

testemunha A SER REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

16H45MIN HORAS.

 Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94035 Nr: 5698-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, recolher a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça conforme solicitdo nas fls. 80, tendo em vista que o 

comprovante juntado às fls.111/112 não condiz com o valor apresentado, 

intimo ainda para requerer o que de direito no mesmo prazo.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60338 Nr: 3635-37.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, VANDA 

LUKS MAFRA, MARIA YONE HOFFMANN, VALMOR ANTÔNIO 

FERRONATO, HAROLDO HOFFMANN, MARILDA ANTONIETA ROSINA 

FERRONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, 

SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS BOFI, 

para devolução dos autos nº 3635-37.2010.811.0040, Protocolo 60338, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57616 Nr: 1374-02.2010.811.0040

 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: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, VANDA 

LUKS MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30.515, 

SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS BOFI, 

para devolução dos autos nº 1374-02.2010.811.0040, Protocolo 57616, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58003 Nr: 1610-51.2010.811.0040

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

 PARTE AUTORA: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

VANDA LUKS MAFRA, MARIA YONE HOFFMANN, VALMOR ANTÔNIO 

FERRONATO, HAROLDO HOFFMANN, MARILDA ANTONIETA ROSINA 

FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS BOFI, 

para devolução dos autos nº 1610-51.2010.811.0040, Protocolo 58003, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 46387 Nr: 3321-62.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER TIM, TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO ALVES 

MATTOS, para devolução dos autos nº 3321-62.2008.811.0040, Protocolo 

46387, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 1105-60.2010.811.0040

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

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que se possa cumprir o mandado citatório determinado 

à fl.81 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11323 Nr: 476-04.2001.811.0040

 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): ERONI GERALDO CARLOTT (espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de cumprir o petitório de fls.288 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29009 Nr: 3457-64.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SIMÃO RATAYCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de cumprir o dererminado em decisão judicial de fls.98/99 

destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002599-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCI ANTONIO NESPOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROSEMAR DA SILVA OAB - PR43435 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL BRUGALLI (RÉU)

GEMA ANTONIA CELLA NESPOLO (RÉU)

WANDERLEY PAULO DA SILVA (RÉU)

AMANDA MARTINS (RÉU)

CLEVERSON BOCOLLI (RÉU)

EUGENIO NESPOLO (RÉU)

IZELDE TEREZINHA NESPOLO (RÉU)

VALMIR CARLOS BALESTRIN (RÉU)

NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN (RÉU)

ANDERSON MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1002599-93.2017.8.11.0040 Vistos, etc. Cuida-se de ação sob o 

rito comum ajuizada por Alci Antonio Nespolo, contra Eugenio Nespolo, 

Gema Antonia Cella Nespolo, Wanderley Paulo da Silva, Cleverson Bocolli, 

Dorival Brugalli, Nilva Maria Nespolo Balestrin, Valmir Calros Balestrin, 

Valmir Carlos Balestrin, Izelde Terezinha Nespolo, Anderson Marins e 

Amanda Martins, pugnando, em sede de antecipação de tutela, a 

declaração da inafastabilidade do autor sobre o bem imóvel objeto da 

demanda, bem como a proibição de alienação dos imóveis pelos atuais 

proprietários, além de que seja expedida certidão de ação judicial para 

averbação no competente CRI de Sorriso/MT. Para tanto, aduz, em síntese, 

que é herdeiro do de cujus Eugenio Nespolo e da requerida Gema Antonia 

Cella Nespolo, e que os requeridos Gema Antonia Cella Nespolo, 

Wanderley Paulo da Silva e o falecido Eugenio Vitório Nespolo, 

formalizaram a venda de duas frações do lote n° 87, situado no 

Loteamento Gleba Sorriso, e que a referida venda é ato nulo, porque 

eivado pela simulação, com o intento de fraudar a herança superveniente. 

Juntou documentos a inicial. É o breve relatório. DECIDO. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. A tutela de urgência, enquanto modalidade de 

tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em sede 

de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos 

supracitados, pelo que incabível o deferimento da medida de urgência, na 

forma pleiteada pela parte autora. Prova inequívoca é aquela capaz de 

ensejar o convencimento de que a alegação do autor é verossímil. A 

verossimilhança, por sua vez, diz respeito ao juízo de probabilidade da 

pretensão deduzida. Nesse aspecto, importa considerar que o negócio 

jurídico havido entre as partes requeridas – contrato particular de compra 

e venda de imóvel - foi firmado ainda em 05/10/2010. No mais, ao menos 

em sede de cognição sumária, não é possível a conclusão da ocorrência 

de coação moral ou simulação na realização dos negócios impugnados. A 

possibilidade, ou não, de suspensão dos efeitos do contrato não deve ser 

analisado em sede de cognição sumária. A ocorrência de coação, 

simulação ou mesmo de eventual abusividade dos contratos depende de 

ampla produção de provas no curso da lide. Cabe ainda apontar que os 

autores não apresentaram nenhuma prova de que são os atuais 

possuidores do imóvel, para que pudesse subsidiar o pedido da 

antecipação de tutela, na forma requerida. Aliado a isso, a parte autora 

não se desincumbiu de comprovar o risco da demora (periculum in mora), 

circunstância que, por si só, já desautoriza o deferimento da medida de 

urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 
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CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo os requeridos ser citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 19 de março de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001324-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (RÉU)

SERGIO LOPES TARONE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001324-75.2018.8.11.0040 

AUTOR: COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP RÉU: WOLNEY 

SERPA, SERGIO LOPES TARONE Vistos, e etc. Considerando que a 

petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial e que a parte autora 

comunicou o equivoco na distribuição (id. 12269580), DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito ao JUIZADO ESPECIAL desta Comarca, procedendo-se com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002165-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

 

Ante a certidão do Oficial de Justiça, impulsiono os presentes autos com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005471-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSLEI BRIZOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para fornecer o resumo/minuta do edital de 

citação/intimação de terceiros interessados, no prazo de 15 dias, o qual 

deverá ser encaminhado no e-mail sor.3vara@tj.mt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003511-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT0008324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C SERPA COMERCIO DE IMOVEIS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001174-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURARO (DEPRECADO)

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE DO ID 9309131, BEM 

COMO PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB 

PENA DE DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000730-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que se manifeste sobre a petição ID 8072976 juntada pelo Requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002246-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FERREIRA GOMES RIBEIRO SILVA (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI SAMUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005565-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DJEIME LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES PASCHOALIN OAB - SP248154 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CIMI (DEPRECADO)

 

Impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca 

da certidão negativa do Srº Oficial de Justiça, ID retro, no prazo de 05 

dias, sob pena de devolução da deprecata após o prazo de 30 dias, bem 

como, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de R$ 

70,00 (certidão id. 11072716), devendo, para tanto, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004666-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

EURIPIS MACHADO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito de DUAS diligências do Srº Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000872-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI 

GENÉZIO LAFIN (IMPETRADO)

DIRETOR EXECUTIVO PREVISO SR. ADÉLIO DALMOLIN (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005425-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005425-92.2017.8.11.0040 

AUTOR: ALDENICE GOMES DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de 

produção de prova pericial para constatar a incapacidade, ou não, da 

parte autora, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005554-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CESARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005554-97.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: SONIA CESARIO DOS SANTOS REQUERIDO: 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 
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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 28/07/17 (Num. 10478319), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/10/17 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005412-93.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE 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 10/07/17 (Num. 10365431), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/10/17 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. Diante da informação constante nos autos de que o 

benefício concedido em tutela antecipada não foi implantado, expeça-se 

ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA 

DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR 

CRIME(S) DE DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE INES SCHWADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003633-06.2017.8.11.0040 

AUTOR: SOLANGE INES SCHWADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUEDA MATIAS GRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000362-52.2018.8.11.0040 

AUTOR: AGUEDA MATIAS GRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que o 

requerente não juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar 

a qualidade de segurado do de cujus à época do óbito exigida para 

concessão do benefício pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os documentos acima. Após, 
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conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000340-91.2018.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE FILHO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

11759756. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NURIMI PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004136-27.2017.8.11.0040 

AUTOR: NURIMI PADILHA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE 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 o requerimento do benefício 

se deu em 25/01/17 (Num. 9396701), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/08/17 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004133-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004133-72.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAO FERNANDES SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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 o requerimento do benefício 

se deu em 03/07/17 (Num. 10392580) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/08/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 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. 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. No mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIADENES TESKE LAZAROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002718-54.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIADENES TESKE LAZAROTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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 21/07/16 (Num. 10518386), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/06/17 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: 1001395-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001395-14.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANDERSON CORADIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não concordou com o laudo pericial judicial 

acostado aos autos, pugnando pela realização de nova perícia. Porém, 

considerando que a Justiça Federal arcou com a perícia realizada nos 

autos, tendo o INSS concordado com o referido laudo (Num. 10553662), 

não é razoável que seja o mesmo condenado, novamente, a arcar com os 

honorários de novo perito, tão somente pelo fato da parte autora não ter 

concordado com o laudo juntado aos autos. Assim, considerando que o § 
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5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a 

alguns atos processuais, oportunizo a parte autora a recolher, acaso 

pretenda a realização de nova perícia, o valor dos honorários periciais 

(R$300,00), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser 

realizada nova perícia nos autos. Havendo o recolhimento dos honorários 

periciais pela parte autora, fica desde já nomeado, 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. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 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. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003298-84.2017.8.11.0040 

AUTOR: WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 11473355 ). É o 

relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

venha outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 

200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003330-89.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da 

necessidade de produção de prova pericial para constatar a 

incapacidade, ou não, da parte autora, 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: 1005368-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SPANIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (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: 1005368-74.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSANE SPANIOL 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 o indeferimento do benefício 

se deu em 05/07/17 (Num. 11427246) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 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 
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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. 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. No mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 

09h40min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005455-30.2017.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA MARQUES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de produção de 

prova pericial para constatar a incapacidade, ou não, da parte autora, 

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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 04 MESES. Assim, reitere-se novamente a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005863-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005863-21.2017.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de 

produção de prova pericial, nomeio para atuar como expert deste Juízo a 

Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 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. 

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. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 09h50min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Compulsando os autos, verifico que foi determinada a realização de 

estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense há QUASE 04 

MESES. Assim, reitere-se novamente a intimação da equipe interdisciplinar 

forense para realização do estudo já determinado nos autos, no prazo de 

60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas administrativas 

pertinentes em relação ao servidor faltoso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000115-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOACIR FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)
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Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004473-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILDA RODRIGUES BAATECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004473-16.2017.8.11.0040 

AUTOR: VERONILDA RODRIGUES BAATECH RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da informação 

constante nos autos de que o benefício concedido em tutela antecipada 

não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento 

de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, 

DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, 

no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, 

EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado por 09 meses, contados da efetiva implantação, nos termos 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. No mais, intime-se o perito judicial nomeado nos autos para 

designação de dia e hora pra realização da perícia. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005585-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005585-20.2017.8.11.0040 

AUTOR: ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de 

produção de prova pericial para constatar a incapacidade, ou não, da 

parte autora, 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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 04 MESES. Assim, reitere-se novamente a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005457-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMOR MENDES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005457-97.2017.8.11.0040 

AUTOR: GILMOR MENDES DE ABREU RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de produção de 

prova pericial para constatar a incapacidade, ou não, da parte autora, 

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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 04 MESES. Assim, reitere-se novamente a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000523-96.2017.8.11.0040 

AUTOR: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por 

DOMINGOS VIEIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é idoso e, desta 

forma, demonstra-se totalmente incapacitado para desenvolver qualquer 

atividade laborativa e social, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando 

pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial foi determinada a realização de estudo 

socioeconômico, o qual restou acostado no Num. 11178479 O requerido, 

mesmo citado, deixou de contestar a demanda (Num. 9675086). A parte 

autora manifestou acerca do estudo socioeconômico no Num. 11236588, 

tendo o requerido permanecido inerte (Num. 12160023). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada 

por DOMINGOS VIEIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários à 

implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas, é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que, assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise o autor é idoso, contando 

com 66 anos de idade (Num. 4841334). Por fim, da realização do estudo 

social, é possível vislumbrar que o autor reside sozinho, trabalha 

informalmente, com renda mensal de aproximadamente seiscentos reais, 

quando consegue fazer diárias, restando demonstrada a condição de 

miserabilidade da autora. Ademais, é entendimento consolidado nos 

Tribunais que a condição de miserabilidade não deve abster-se a 

verificação da renda, mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar. 

Vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO 

SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, 

V, CF/88. RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença 

recorrida, o pedido foi julgado procedente, ao fundamento de que restou 

demonstrado os requisitos para a concessão do benefício assistencial à 

parte autora, portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não 

possui meios de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por 

sua família, em razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) 

do salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo(grifei). Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (17/10/2016 – Num. 

4841340), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 
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requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

é idosa e considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente do LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89685 Nr: 1289-45.2012.811.0040

 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: JURANDIR GOMES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 4718-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MIRANDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95561 Nr: 7432-50.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

 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:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 822-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97926 Nr: 431-77.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDACAR AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada da penhora 

RENAJUD realizada nos autos, para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001444-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE MARIANO (EXECUTADO)

FRANCISCO IRANILDO ROSEMIRO DE LIMA (EXECUTADO)

LIMA & MARIANO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

1001444-89.2016.8.11.0040 Valor causa: R$ 245.950,54 Espécie: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LIMA & MARIANO LTDA - EPP, FRANCISCO IRANILDO 

ROSEMIRO DE LIMA, RONALDO JOSE MARIANO Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: LIMA & MARIANO LTDA - EPP- CNPJ 13.897.895/0001-50 

Nome: FRANCISCO IRANILDO ROSEMIRO DE LIMA- CPF 052.018.834-94 

Nome: RONALDO JOSE MARIANO- CPF 010.731.159-33 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: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela ESTADO DE MATO GROSSO em face de LIMA & 

MARIANO LTDA - EPP, FRANCISCO IRANILDO ROSEMIRO DE LIMA, 

RONALDO JOSE MARIANO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 245.950,54. Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 
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contados da intimação da penhora.Não pago o débito nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não sendo oferecido embargos ou se forem 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em hasta 

pública. A hasta pública será precedida de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessárioSorriso/MT, 12 de agosto de 2016. 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. 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. Sorriso, 21 de março de 

2018 ROSILENE MACHADO ANTUNES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006147-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1006147-29.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo 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 no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a contestação.Sorriso/MT, 21 de março de 2018.Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo nº. 8010967-11.2013.811.0040 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 12297624, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 21 de março de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005813-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MULLER BENITEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1005813-92.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo 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 no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a contestação.Sorriso/MT, 21 de março de 2018.Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE ACIOLI ARAUJO OAB - AL5745 (ADVOGADO)

PAULO JOSE DE CARVALHO LIMA FILHO OAB - AL10399 (ADVOGADO)

KEINSTEIN ALBUQUERQUE DE LIRA OAB - AL0011360A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 8010497-09.2015-92.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 

Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente para no prazo de legal se manifestar 

sobre a Exceção de Pré-Executividade.Sorriso/MT, 21 de março de 

2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005735-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº. 1005735-98.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo 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 no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a contestação.Sorriso/MT, 21 de março de 2018.Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000893-75.2017.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 21 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito., bem como acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO 

Número do Processo: 1001318-68.2018.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

CITAÇÃO]. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A I - 

No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI MARZEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1000022-86.2018.8.11.0015, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. REQUERENTE: MARIA GORETI MARZEC REQUERIDO: AGUAS DE 

SORRISO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1000122-34.2016.8.11.0040, : Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. EXEQUENTE: 

STUMPF E STUMPF LTDA EXECUTADO: MARCELO ANTONIO BARCELI 

Consoante Enunciado nº 117 do FONAJE, “é obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Desta feita, não 

garantido o Juízo no presente caso, REJEITO os embargos propostos no 

Id. 9338106. Intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR COGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 8010658-82.2016.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: CLEBER JUNIOR COGO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - 

Preliminarmente, retifiquem-se o registro e a autuação, fazendo-se constar 

como cumprimento de sentença. II - Nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.153/2009, oficie-se à autoridade competente, com cópia da sentença, 

para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

conversão da obrigação em perdas e danos (Lei nº 9.099/95, art. 52, IV, V 

e NCPC, art. 499), com a consequente constrição de numerário suficiente 

ao cumprimento da sentença. III - Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, o que deverá ser certificado, renove-se a conclusão para 

análise do peticionado no ID 6732046. IV - Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001142-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1001142-60.2016.8.11.0040, : Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: ELIZIO GOBBI REQUERIDO: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Tendo em vista as 

declarações acostadas aos autos pela reclamada, os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95) e a busca 

pela conciliação ou transação, verifico não ser o caso de reconhecimento 

da revelia e os efeitos dela decorrentes, em que pesem as alegações da 

parte reclamante. Demais disso, ainda não proferida qualquer decisão 

considerando a revelia neste feito, o que certamente implicaria no retorno 

da marcha processual, entendo não haver prejuízo para a parte 

reclamante, razão pela qual redesigno audiência de conciliação para o dia 

18 de abril de 2018, às 14h35min. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FALINSKI STEDILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1001757-16.2017.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. REQUERENTE: JULIANE FALINSKI STEDILE REQUERIDO: 

ADRIANA RIBEIRO I – Não sendo o caso, retiro o sigilo da contestação e 

documentos apresentados no Id. 10607154 e renovo o prazo, de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 129 de 653



(cinco) dias, para apresentação de impugnação, a contar da intimação 

desta decisão. II - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de maio de 2018, às 14h40min. III - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006291-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 18 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 09:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006291-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 18 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 09:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAMIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1005057-83.2017.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

REQUERENTE: ALEXANDRA DAMIANI REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E 

TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Tendo 

em vista a declaração acostada aos autos pela reclamada, os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95) e a busca 

pela conciliação ou transação, verifico não ser o caso de reconhecimento 

da revelia e os efeitos dela decorrentes, em que pesem as alegações da 

parte reclamante. Demais disso, ainda não proferida qualquer decisão 

considerando a revelia neste feito, o que certamente implicaria no retorno 

da marcha processual, entendo não haver prejuízo para a parte 

reclamante, razão pela qual redesigno audiência de conciliação para o dia 

25 de abril de 2018, às 15h25min. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001158-43.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 01 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 08:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ADRIANO BACK (REQUERIDO)

Joao Maculan (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVAIR HART OAB - MT17810/O-O (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002665-73.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES REQUERIDO: WILLIAM 

ADRIANO BACK, JOAO MACULAN I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 13h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ADRIANO BACK (REQUERIDO)

Joao Maculan (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVAIR HART OAB - MT17810/O-O (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002665-73.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES REQUERIDO: WILLIAM 

ADRIANO BACK, JOAO MACULAN I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 13h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001212-09.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001212-09.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010799-04.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: DANIEL LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE 

SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de maio de 2018, às 15h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010799-04.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: DANIEL LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE 

SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de maio de 2018, às 15h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001286-63.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 01 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 15H40MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002223-10.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: LUIZ 

ALBERTO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

junho de 2018, às 13h20min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001295-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 01 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 15:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 
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GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003464-53.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: NADJA LOPES DE MORAES SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE 

DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, ASSOCIACAO DE 

ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 13h40min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003464-53.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: NADJA LOPES DE MORAES SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE 

DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, ASSOCIACAO DE 

ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 13h40min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010028-60.2015.8.11.0040 

REQUERENTE: SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME 

REQUERIDO: DIONE ARANTES DE SOUZA - ME I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 16h30min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010028-60.2015.8.11.0040 

REQUERENTE: SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME 

REQUERIDO: DIONE ARANTES DE SOUZA - ME I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 16h30min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011147-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001335-07.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. Verifica-se pelos documentos 

apresentados que de fato a reclamante possui financiamento estudantil de 

50% e bolsa da instituição de ensino denominada “Turmas de inclusão” no 

percentual de 50% dos encargos educacionais, de sorte que, em primeira 

análise, evidenciada a probabilidade do direito. Ainda, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento da matrícula e 

liberação do portal acadêmico à reclamante, com perda dos prazos para 

conclusão das avaliações. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante, bem 

como proceda ao desbloqueio de acesso à reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001142-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001142-60.2016.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: ELIZIO GOBBI REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Tendo em vista as declarações 

acostadas aos autos pela reclamada, os princípios norteadores dos 

Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95) e a busca pela conciliação ou 

transação, verifico não ser o caso de reconhecimento da revelia e os 

efeitos dela decorrentes, em que pesem as alegações da parte 

reclamante. Demais disso, ainda não proferida qualquer decisão 

considerando a revelia neste feito, o que certamente implicaria no retorno 

da marcha processual, entendo não haver prejuízo para a parte 

reclamante, razão pela qual redesigno audiência de conciliação para o dia 

18 de abril de 2018, às 14h35min. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAMIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1005057-83.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: ALEXANDRA DAMIANI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Tendo em vista a declaração acostada aos autos 

pela reclamada, os princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º, 

Lei nº 9.099/95) e a busca pela conciliação ou transação, verifico não ser 

o caso de reconhecimento da revelia e os efeitos dela decorrentes, em 

que pesem as alegações da parte reclamante. Demais disso, ainda não 

proferida qualquer decisão considerando a revelia neste feito, o que 

certamente implicaria no retorno da marcha processual, entendo não 

haver prejuízo para a parte reclamante, razão pela qual redesigno 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 15h25min. 

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MOURA DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001571-90.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. AUTOR: ROBSON MOURA DE 

OLIVEIRA NEVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante ROBSON 

MOURA DE OLIVEIRA NEVES, em suma, que constatou a existência de 

registro negativo perante o cadastro de inadimplentes, proveniente de 

inscrição levada a efeito pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

débito com a reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração 

de inexistência do débito e reparação dos danos morais suportados. 

Requereu liminar para suspensão da cobrança e exclusão da inscrição da 

dívida junto aos cadastros de proteção ao crédito, medida deferida no Id. 

6044085. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência 

do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, 

alegou que agiu em exercício regular de direito, visto que fora constatada 

irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade 

consumidora em nome do reclamante e que a cobrança impugnada reflete 

a diferença de consumo decorrente das falhas verificadas, inexistindo 

danos indenizáveis. Realizada instrução e julgamento, colheu-se o 

depoimento pessoal do preposto da reclamada. DA PRELIMINAR. 

Inicialmente, registro que no presente feito não se discute a infração que 

gerou o débito e sim a cobrança em nome do reclamante. Demais disso, 

ainda que fosse a discussão da infração, tal prova resta já inviabilizada 

devido ao tempo decorrido. Por fim, a necessidade da prova pericial, por si 

só, não é fator fundamental para determinação da competência dos 

Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme 
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previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. Desta feita, rejeito a preliminar. DO 

MÉRITO. No que tange ao mérito, tem-se por incontroversa a inscrição do 

nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, cingindo-se a 

controvérsia quanto a quem deu causa a inscrição e extensão dos danos. 

O reclamante sustenta que vendeu a terceiro, no ano de 2000, o imóvel em 

que instalada a unidade consumidora que gerou o débito objeto da 

inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que o atual 

proprietário do imóvel tentou por algumas vezes a transferência da 

unidade consumidora para o seu nome, sem sucesso. A reclamada, por 

sua vez, sustenta que, ao detectar fraude em unidade consumidora, a 

cobrança para recuperação do consumo é lançada no nome do 

consumidor que registrada a unidade, que no caso em análise estava no 

nome do reclamante. Sustenta, ainda, que cabia ao reclamante 

providenciar a comunicação e encerramento do contrato junto à 

concessionária quando vendeu o imóvel. Pois bem, analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho por incontroverso que 

o reclamante vendeu o imóvel no ano 2000, entretanto, o pedido inicial 

merece prosperar parcialmente, vez que não houve solicitação para 

transferência ou baixa da unidade consumidora no nome do reclamante a 

tempo de evitar o registro negativo nos cadastros de proteção ao crédito. 

O documento protocolado junto à reclamada em 26.10.2012 (Id. 5835711) 

é posterior a data da inscrição do débito junto aos cadastros de proteção 

ao crédito, o que ocorreu em 17.10.2012, conforme se verifica no espelho 

de consulta acostado no Id. 5835819. A corroborar que o requerimento de 

transferência é posterior ao débito gerado, verifica-se que no próprio 

documento o atual proprietário do imóvel já discute a fatura gerada pela 

suposta fraude detectada. Desta feita, fato é que o reclamante optou por 

manter a unidade consumidora de energia em seu nome, seja por 

descuido, seja por confiança no novo proprietário, e não requereu o 

encerramento do contrato de prestação de serviço com a reclamada, de 

modo que não havia esta como ter conhecimento que não era mais o 

reclamante o responsável pela unidade consumidora. Por outro lado, o 

reclamante não noticiou qualquer impedimento causado pela reclamada ao 

encerramento do contrato daquele junto à concessionária, bastando que o 

reclamante se dirigisse à concessionária distribuidora de energia elétrica e 

postulasse o término, conforme dispõe o art. 70, I, da Resolução da ANEEL 

n. 414/2010. Portanto, agiu a reclamada no exercício de seu direito quando 

providenciou a inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito. 

Neste contexto, sabe-se que o pressuposto para o dever de indenizar, 

conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, consiste na prática de ato 

ilícito. Para que exista o dever de reparar, se faz necessária a existência 

de um dano decorrente daquele ato ilícito. É possível afirmar que o ato 

ilícito, que é requisito essencial no dever de indenizar, não se constituiu no 

presente caso. Não tendo o reclamante êxito em demonstrar pratica de ato 

ilícito pela reclamada, a improcedência da ação se impõe em relação ao 

dano moral. Quanto à declaração de inexistência do débito, verifico que o 

reclamante comprovou que na data da inspeção que detectada a suposta 

irregularidade no relógio da unidade consumidora, qual seja 04.11.2011, 

conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 177475, acostado ao Id. 

9061273, não era mais o proprietário, tampouco exercia a posse do imóvel 

e consequentemente a guarda e conservação do relógio medidor. Assim, 

não era o reclamante mais responsável pela unidade consumidora 

tampouco usufruía dos serviços prestados pela reclamada, não podendo 

o débito oriundo da suposta fraude ser cobrado do reclamante. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado 

em relação ao reclamante. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. 

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 honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004149-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004149-26.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DAVI DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante DAVI DOS 

SANTOS SILVA, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante o cadastro de inadimplentes, proveniente de inscrição levada a 

efeito pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a 

reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de 

inexistência do débito e reparação dos danos morais suportados. 

Inexitosa a conciliação, em contestação, a reclamada argumentou que o 

débito é legítimo e que exerceu seu regular direito, não havendo falar em 

reparação de danos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. DO MÉRITO. Em relação 

ao mérito, alega o reclamante, em suma, 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 há 

qualquer débito com a reclamada que possa justificar a inscrição. 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 por serviços prestados, deixando, todavia, de 

juntar a documentação comprobatória da contratação. Na condição de 

grande empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, 

ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois não se admite que disponibilize 

seus serviços sem se precaver acerca da identificação do solicitante. 

Nessa toada, a resolução da contenda passa pela consideração da 

responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela, como especifica 

o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a 

prova de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta 

ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está 

demonstrada na documentação que acompanha a inicial, porquanto levou 

a registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da reclamante, 

sendo que não era esta a responsável pela dívida gerada na unidade 

consumidora. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranqüila orientação jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

CONDUTA ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL- 

CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – INOBSERVÂNCIA DOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - 

PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – 

MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE 

FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da apelante/ré 

conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão atípica do 

autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo praticado contra 

o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a inscrição indevida 

nos órgãos que restringem créditos, surge o dano moral, este configurado 

‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever de indenização pertinente 

(art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao pagamento de danos morais deve 

ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo que o valor da indenização sirva tanto para 

reparar a lesão sofrida quanto para inibir o ofensor a praticar novos atos 

lesivos. Se o magistrado afere de modo excessivo ao fato imputado, 

impõe-se decotar para patamar mais equânime. 2 - Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento e interposição de recursos às cortes superiores. 3.

- Não se conhece pretensão formulada pelo apelado/autor em 

contrarrazões, ausência de forma legal já que, tal pretensão somente 

pode ser feito através de outro recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 

97039/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO 
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INOMINADO – INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 104682020128110002/2013, 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 

04/06/2013). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, na 

demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de 

terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser confundida com 

o risco da atividade. Todavia, é sabido que o dever de indenizar não surge 

apenas da prática de ato ilícito, demandando 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 serviços (CDC, art. 14). Assim, extrai-se da documentação juntada pelo 

próprio reclamante (Id. 9405037), que quando da inclusão do registro 

impugnado neste feito (11.12.2015), aquele já contava com outro 

apontamento anterior ao débito em questão, o que na hipótese afasta o 

dano moral, conforme já pacificou o STJ: Súmula 385 - 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 e frustrações 

suportados pelo reclamante, o ato da reclamada não deu causa a tais 

acontecimentos. Ressalto que, embora o reclamante sustente que as 

outras inscrições registradas nos cadastros de proteção ao crédito 

também são indevidas e estão sendo discutidas judicialmente, nenhuma 

prova fez nesse sentido, sequer citou o número dos processos 

respectivos. Não obstante, caracterizada a cobrança indevida, nos termos 

acima expostos, é de se reconhecer a inexistência do débito impugnado. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto aos cadastros de 

proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da 

determinação. 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 honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004610-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCOS GAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES OAB - PA4670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004610-95.2017.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MAURO 

MARCOS GAIO REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - 

CELPA SÍNTESE DA DEMANDA. MAURO MARCOS GAIO ajuizou a 

presente reclamação em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - 

CELPA, objetivando a desconstituição de débito, ante a inexistência de 

relação contratual com a reclamada, bem como a reparação de danos 

morais sofridos a partir de indevido registro em cadastros de proteção ao 

crédito. Requereu medida liminar para suspensão da cobrança e exclusão 

da inscrição da dívida junto aos cadastros de proteção ao crédito, 

deferida no Id. 9764053. Inexitosa a conciliação, em contestação, a 

reclamada argumentou que o débito é legítimo e que exerceu seu regular 

direito, não havendo falar em reparação de danos. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. DO MÉRITO. Em relação ao mérito, alega o reclamante, em 

suma, 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 por serviços 

prestados, deixando, todavia, de juntar a documentação comprobatória da 

contratação. Na condição de grande empresa responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois 

não se admite que disponibilize seus serviços sem se precaver acerca da 

identificação do solicitante. Nessa toada, a resolução da contenda passa 

pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em 

tela, como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial, porquanto levou a registro em cadastro de restrição ao crédito o 

nome do reclamante, sendo que não era este o responsável pela dívida 

gerada na unidade consumidora. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranqüila orientação 

jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - CONDUTA ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - DANO MORAL- CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – 

INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE 

PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO 

DE HONORÁRIOS – MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES 

– AUSÊNCIA DE FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da 

apelante/ré conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão 

atípica do autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo 

praticado contra o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a 

inscrição indevida nos órgãos que restringem créditos, surge o dano 

moral, este configurado ‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever 

de indenização pertinente (art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao 

pagamento de danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor da 

indenização sirva tanto para reparar a lesão sofrida quanto para inibir o 

ofensor a praticar novos atos lesivos. Se o magistrado afere de modo 

excessivo ao fato imputado, impõe-se decotar para patamar mais 

equânime. 2 - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de 

apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento e 

interposição de recursos às cortes superiores. 3.- Não se conhece 

pretensão formulada pelo apelado/autor em contrarrazões, ausência de 

forma legal já que, tal pretensão somente pode ser feito através de outro 

recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 97039/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, 

Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO INOMINADO – 

INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E 
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PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou 

manutenção irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re 

ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. 2 – O 

montante fixado a título de danos morais deve servir para reparação do 

dano e repressão à conduta ilícita, razão por que a quantia estabelecida 

na sentença (R$ 4.000,00) deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), visando atender a esses objetivos. 3 – Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual, inclusive em se tratando de condenação por danos 

morais, conforme entendimento pacificado perante as Seções de Direito 

Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da 

Súmula n. 362/STJ, “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

104682020128110002/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/06/2013, Publicado no DJE 04/06/2013). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Nesses termos, caracterizado o 

dano moral indenizável, e considerando a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais). Levo em consideração, especialmente, que condenações com 

valores menores não tem surtido o efeito educativo à reclamada, tanto que 

repetiu o ato prejudicando o reclamante uma vez mais, conforme se 

verifica no Processo nº 8010791-27.2016.811.0040 que tramita neste 

Juízo, no qual fora a reclamada condenada no pagamento de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de reparação de danos morais. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, bem como condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez 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), considerando-se como tal a 

data do registro indevido. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. 

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 honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004402-14.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: SOLANGE MARIA BOGO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega 

a reclamante SOLANGE MARIA BOGO, em suma, que é usuária da 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/925222-2, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$8.080,15 (oito mil e 

oitenta reais e quinze centavos), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito, 

bem como a reparação dos danos morais suportados. Em contestação, a 

reclamada sustentou que o montante cobrado se refere a uma 

recuperação de consumo, em função de irregularidades constatadas no 

imóvel da reclamante, não havendo se falar em declaração de inexistência 

de débito, tampouco em danos morais indenizáveis. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside 

na 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, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança 

impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de consumo 

decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 618774 (Id. 11524395), o qual revela que o 

medidor estava com “desvio nos bornes do medidor”, situação que impedia 

a precisa aferição do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo 

fotográfico juntado com a contestação, corrobora as informações 

constantes no termo. Demais disso, o histórico de consumo da reclamante 

atesta que após a substituição do medidor o consumo aumentou, em 

alguns meses até dobrou, indicativo que realmente o consumo não estava 

sendo adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou 

haver cumprido com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 

414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que 

não fora a reclamante responsável pela irregularidade detectada, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 
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à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004845-62.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: JORGE RENATO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante JORGE RENATO DOS 

SANTOS, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/972663-9, 

contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$2.172,35 (dois mil e cento e setenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos), decorrente de apuração de irregularidade no medidor de 

consumo, realizada unilateralmente pela reclamada. Postulou a declaração 

de inexistência do débito e a reparação dos danos morais suportados. 

Postulou medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito impugnado, deferida no Id. 

9976473. Inexitosa conciliação, em contestação, a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, alegou que agiu em exercício regular de direito, 

visto que fora constatada irregularidade no medidor de energia elétrica 

instalado na unidade consumidora do reclamante e que a cobrança 

impugnada reflete a diferença de consumo decorrente das falhas 

verificadas, inexistindo danos indenizáveis. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Inicialmente, 

estou em rejeitar a arguição de incompetência do juízo, em razão da 

necessidade de prova pericial, pela simples razão de que tal prova resta já 

inviabilizada, na medida em que já corrigido a alegada irregularidade na 

medição do consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, 

não é fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, 

já que ela é uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no 

art. 35 da Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão 

central reside na 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. Acresça que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter 

acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada 

em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente a regularidade do procedimento que se utilizou 

para gerar a fatura questionada pelo reclamante, uma vez que a 

reclamada sequer chegou a apresentar o termo de ocorrência e inspeção. 

Nesses termos, caracteriza-se a unilateralidade do procedimento de 

verificação do medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, 

razão pela qual o débito pretensamente apurado não deve subsistir, 

conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL 

DE LIGAÇÃO CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no 

medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo 

que a cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor 

para os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação 
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ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

9932491. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005581-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BACELAR DE ALBUQUERQUE (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ELIANE 

BACELAR DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11607538), 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005578-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADIVALDO MARIANO DE LIMA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado 

no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o 

cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
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LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 19 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004987-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME, CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que não são os Embargos Declaratórios, conforme pode-se ver 

na fundamentação, o meio adequado para para noticiar descumprimento 

de acordo entabulado em audiência de conciliação e requerer sua 

execução, devendo a parte autora utilizar-se do meio processual correto a 

tal fim. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 19 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-14.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSSON EMILIO PALUDO (EXEQUENTE)

IONICE TOMAZELLI PALUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS CELULARES (EXECUTADO)

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010012-14.2012.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. EXEQUENTE: 

EDSSON EMILIO PALUDO, IONICE TOMAZELLI PALUDO EXECUTADO: 

VIVO S/A, MS CELULARES RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MS 

CELULARES contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: 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; Alega o embargante que 

houve erro material na sentença ora embargada, porquanto a mesma 

deixou de apreciar o pedido de baixa das penhoras/restrições sobre os 

veículos da parte requerida. Com efeito, verifico que a sentença foi omissa 

nesse ponto. Assim, em face do acordo entabulado entre as partes, 

proceda-se à baixa imediata da restrição do veículo penhorado (ID 

4794290) DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos 

Embargos de Declaração, dando-lhes provimento para determinar a 

imediata baixa da restrição veicular realizada no ID 4794290. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020031-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INACIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8020031-74.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ROSANGELA INACIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado 

no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o 

cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 21 de março de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de março 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003722-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILHAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 
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1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 21 de março de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de março 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001274-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CHEROLA NASCIMENTO 

ARAUJO REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Com efeito, assiste razão o embargante ao 

sustentar a ocorrência de erro material na sentença, pois de fato constou 

como reclamada BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA ao invés 

de FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e lhes DOU 

PROVIMENTO, a fim de substituir na sentença a reclamada BTG PACTUAL 

SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA” por “FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITÓRIO, inscrita no CNPJ sob número 

59.281.253/0001-23. ”. No mais, persiste a sentença lançada. Ao cartório 

deste Juizado para às devidas retificações. Após, renovem-se as 

intimações, dando-se por reaberto o prazo recursal. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 21 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 185043 Nr: 907-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Apolo verificou-se que não possui outra 

Execução Penal em andamento no Estado de Mato Grosso em desfavor do 

reeducando.

Designo audiência admpnitória para o dia 16 de maio de 2018, às 

16h40min.

Intime-se o reeducando na pessoa do advogado Dr. Célio Reis, fl. 59.

Cientifique o MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183049 Nr: 10905-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TADEU KICH, ADRIELSON DA SILVA 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Intimar o Nobre Advogado Dr. Carlos Alberto Koch, para que no prazo 

legal apresente memoriais finais nos presentes autos em face de seu 

assistido Adrielson da Silva Sousa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 416-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR BRUGNEROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Intimar o Nobre Advogado Dr. Rodrigo Luiz Gobbi, para que no prazo legal 

apresente memoriais finais nos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 118101 Nr: 8747-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Processo nº. 8747-45.2014.811.0040.

Código nº. 118101.

Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 09 de maio de 2018, ás 15h30min.

Abra-se vista as MPE e após Defesa para que no prazo de 05(cinco) dias 

informem o endereço atual e completo da testemunha citada na certidão de 

fls. 145 e 147, sob pena de caracterização de desistência da prova.

Intime-se o i. Advogado de Defesa para no mesmo prazo apresentar o 
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endereço do réu.

Ciência ao MPE.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146110 Nr: 2012-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE FATIMA CONSTANCIO DA SILVA, 

EDILSON PEREIRA LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 2012-25.2016.811.0040.

Código nº. 146110.

Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 09 de maio de 2018, ás 13h30min.

Abra-se vista as MPE e após Defesa para que no prazo de 05(cinco) dias 

informem o endereço atual e completo da testemunha citada na certidão de 

fls. 161, sob pena de caracterização de desistência da prova.

Intime-se o i. Advogado de Defesa para no mesmo prazo apresentar o 

endereço do réu.

Ciência ao MPE.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 1809-15.2006.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ADRIANO VALENTE FUGA PIRES, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, 

NO QUE DISPÕE O ARTIGO 422 DO CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 175835 Nr: 6589-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER HOFFMAN DINIZ

 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. 6589-12.2017.811.0040.

Código nº. 175835.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 52/53 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 14 

de MAIO de 2018, às 17h00m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

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.

Sorriso - MT, em 19 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125075 Nr: 2439-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Processo: 2439-56.2015.811.0040 (Código: 125075)

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 

19/04/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

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

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n. 2931-95.2018.811.0055 (Código: 272359)

Vistos.

Trata-se de Pedido de Providências instaurado com o objetivo de aplicar a 

Tabela de Temporalidade nos exatos termos da Portaria nº 

242/2013-C.ADM, aos processos arquivados definitivamente classificados 

como Execução Fiscal – cód. 1116.

Como visto, a Tabela de Temporalidade aplicada aos procedimentos físicos 

de execução fiscal determina o arquivamento do processo por 02 anos e, 

após, sejam eliminados nos termos previstos pela Recomendação nº 37 do 

Conselho Nacional de Justiça.

Para iniciar a eliminação, a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da comarca de Tangará da Serra elegeu como piloto os 

procedimentos de execução fiscal arquivados definitivamente no período 

de 1999 a 2012.

Vale dizer que, diante do elevado número de feitos e por se tratar do 

primeiro trabalho envolvendo a aplicação da Tabela de Temporalidade, 

limitou-se a período inferior ao permitido pela aludida Portaria nº 

242/2013-C.ADM, com o que se pretende angariar a expertise necessária 

para que, doravante, se torne rotineira a eliminação de autos, com a 

aplicação plena da mencionada Tabela de Temporalidade.

Promoveu-se, então, os seguintes atos:

1. Expediu o relatório de temporalidade no SIAP, conforme determinado por 

meio do Ofício Circular nº 652/2015-DAPI-CGJ;

2. Conferiu individual e manual os 3.161 (três mil e cento e sessenta e um) 

feitos constantes do relatório;
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3. Excluiu os feitos cujos andamentos eram de remessa à outra comarca 

ou órgão, sem andamento de arquivado e com andamento de reunidos, 

resultando em 2.857 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete) feitos;

4. Expediu relatório definitivo com a inclusão do nome das partes;

5. Conferiu manual e individual os 2.857 (dois mil e oitocentos e cinquenta 

e sete) feitos acerca do lançamento da sentença no Sistema Apolo e 

inclusão das faltantes;

Por fim, com o objetivo de imprimir transparência e publicidade ao presente 

procedimento, DETERMINO:

I. A publicação de Edital de Eliminação no DJE, consignando prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, bem como no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso;

II. Oficie-se a todos os órgãos exequentes constantes do relatório final 

acerca da eliminação;

III – Cientifique-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB - 

Subseção de Tangará da Serra;

IV - Cientifique-se à Juíza Titular da Vara da Fazenda Pública, com 

vista/carga do procedimento;

V - Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Às providências.

Tangará da Serra, 19 de março de 2018.

Flávio Maldonado de Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196956 Nr: 12402-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o advogado da parte autora, devidamente intimado para 

manifestar acerca do teor da certidão de fl. 133, não informou o endereço 

atualizado da parte executada. Sendo assim, em atendimento ao Art. 530, 

II-CNGC e ante o teor da decisão de fls. 137/138, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que se manifestem nos autos e requeiram o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208510 Nr: 847-92.2016.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY OLIVEIRA BISPO LUCENA, JELSON 

LUCENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247847 Nr: 15017-35.2017.811.0055

 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: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado 

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO, OAB/MT 21.482, solicitando a devolução 

dos presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247846 Nr: 15015-65.2017.811.0055

 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: ELIZABETE LIMA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado 

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO, OAB/MT 21.482, solicitando a devolução 

dos presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244498 Nr: 12371-52.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO DEL SECCHI, 

ANA CIPRIANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 85, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca das respostas apresentadas às fls. 90/90-verso e 

fls. 91/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204887 Nr: 18681-45.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA FRANCIOSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

 INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos da impugnação apresentada às fls. 550/553, enfrentando e 
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esclarecendo os pontos de irresignação apresentados pela parte 

exequente. Afinal, se a parte exequente afirma que o “expert” errou ao 

elaborar o laudo de fls. 503/548, primeiramente, deve dar-lhe a 

oportunidade para “defender” ou “retificar” o respectivo laudo.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação apresentada.

Por oportuno, em que pese o pleito de fl. 495 e o despacho de fl. 499, 

percebe-se, à fl. 493, que os 50% dos honorários periciais foram 

depositados diretamente na conta do perito, de modo que não há que se 

falar em expedição de alvará. Vale dizer que será determinado o depósito 

do restante após a respectiva homologação do laudo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 205251 Nr: 18874-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, JURACI 

CANDIDA SOBRINHO, EMANUELLE CANDIDA SOBRINHO, ANTONIO 

ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO SOBRINHO

 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105763 Nr: 4506-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, EVERTON FRASSON - OAB:11128, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212, HELITON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:10934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 236/237, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 238/240, 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”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262 Nr: 2-61.1996.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO BARBERO HERRERO, MARINO 

BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINO BARBERO HERRERO, CNPJ: 

03743216800018 e atualmente em local incerto e não sabido MARINO 

BARBERO HERRERO, Cpf: 23622466987, Rg: 9908277, Filiação: Antonio 

Barbero Herrero e Paulina Pavan Herrero, data de nascimento: 16/11/1952, 

brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do 

CPC.Por isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, digitei.

Tangará da Serra, 20 de março de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232995 Nr: 21884-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZITA GONÇALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 8387-70.2011.811.0055

 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: ROGERIO GONÇALVES LACERDA DE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16457 Nr: 2743-98.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, PASQUINA 

DONIDA CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos. (...) Desse passo, INTIME-SE o perito para apresentar o laudo no 

prazo de 15 dias, alertando-o que 50% do valor da perícia, inclusive, já 

fora levantado em seu favor, conforme conta bancária por ele indicada (fl. 

437), como se vê à fl. 439 (R$ 3.140,00), (...) Caso persista a inércia, 

desde já, DESTITUO Sued Stherser Bezerra, nomeado como perito às fls. 

415/416-verso e, em substituição, na forma do artigo 468, inciso II, do CPC, 

NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, Jardim 

dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 dias, manifestar se 

possui interesse na realização da perícia, nos termos da decisão de fls. 

415/416-verso, inclusive, pelo valor que fora depositado nos autos (R$ 

6.280,00 – fls. 438/438-verso). Após, INTIMEM-SE as partes da aludida 

nomeação, a partir do que a parte exequente deverá, ainda, promover o 

depósito do valor atinente à 50% dos honorários (R$ 3.140,00), salvo se 

deles discordar ou já houver a devolução dos honorários pelo perito 

destituído e tal valor se mostrar suficiente para arcar com os honorários 

periciais indicados pelo Instituto de Perícias Científicas – IPC. (....) Posto 

isso, DETERMINO a formação novos autos para a tramitação da execução 

de Francismar Sanches Lopes em desfavor dos executados Argeu 

Donida Dal Castel e Pasquina Donida Castel, com a juntada de cópia da 

sentença de fls. 40/41, da petição de fls. 148/149, dos mandados e 

certidões de fls. 163/164 e fls. 176/177, da decisão de fls. 196/197 e das 

petições de fls. 421/424, além de cópia da vertente decisão. II-) Nos novos 

autos formados, INTIME-SE o digno advogado exequente para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito. (...) Considerando o pedido 

de restituição de valores, formulado às fls. 442/446-verso, OFICIE-SE à 

Diretoria do Foro para, no prazo de 05 dias, prestar informações acerca 

do aludido requerimento. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 2516-11.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO HIROMORI GOMES - 

OAB:31.309/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694, LIZ CRISTINA BUSATTO - OAB:8415, MARIA DE FATIMA 

LIMA - OAB:AL/3.730, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, PIERRE GAZARINI SILVA - OAB:30778/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE - OAB:6325, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:OAB/MT7979, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196 OAB/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. 

1305/1306 e com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos 

ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte requerida/interessada 

para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, 

no prazo de quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 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: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124391 Nr: 3393-33.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA, ARACI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, NORMANDO CORRAL, 

MARISTELA BASTOS VICENZOTTO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972-B, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, 

LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:OAB/MT 13.812, RICARDO BASSO - 

OAB:12739

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.
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Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

 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:

 Certifico e dou fé, diante da petição de fl. 172, que a petição de fls. 

151/153 encaminhou guia de diligência para complementação das 

diligências realizadas pelo Oficial de Justiça Edson Osmar Alviano Costa 

quando do cumprimento de mandado anterior, cujas certidões foram 

juntadas às fls. 136/136-verso e fls. 163/163-verso. Desta forma, com a 

expedição de novo mandado, deverá ser promovido o recolhimento de 

nova guia de diligência. Assim, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202115 Nr: 16452-15.2015.811.0055

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273911 Nr: 4223-18.2018.811.0055

 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): KATYANE PATRICIA RECK, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

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.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148014 Nr: 7863-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, RENATA CINTRA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DI DOMENICO, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC.CUSTAS nos termos da 

sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.P.I.C.PROMOVA-SE a retificação 

na autuação e distribuição a fim de constar no polo ativo da demanda 

Banco Bradesco S/A e no polo passivo Luis Fernando Di Domenico.Por 

outro lado, no que se refere à execução promovida pela instituição 

financeira em desfavor do autor Luis Fernando Di Domenico, EXPEÇA-SE, 

como requerido (fl. 222), mandado de penhora, avaliação e depósito.Sem 

prejuízo da determinação anterior, considerando que o cálculo de fl. 

222-verso se mostra, “a priori”, equivocado, uma vez que a parte 

exequente não promoveu o decote dos valores já levantados em seu 

favor, como determinado à fl. 217, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor da 

dívida.Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a 

parte exequente deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.Com a concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO o cálculo judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos. (...) Pois bem. Como já se disse às fls. 259/260, pelo que se viu 

nas correspondências eletrônicas e no acordo, o pagamento se dava 

mediante depósito/transferência, de sorte que não tem vez a alegação de 

que a ausência de encaminhamento de boleto seria a justificativa da 

inadimplência. Logo, resta apenas aferir se a ausência de 

encaminhamento do valor devido seria o motivo da inadimplência. Para 

solucionar esse imbróglio é que se seguiram os encaminhamentos 

seguintes. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 175/178. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055
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 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. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico dos executados, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234495 Nr: 301-03.2017.811.0055

 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: NILSON PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou existência de união estável da parte demandada e o valor da causa, na 

forma do artigo 319, incisos II e V, do CPC, bem como apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, sendo certo 

que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no 

artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23354 Nr: 3165-05.2003.811.0055

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

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA 

LTDA, ODYR JACÓ WEIS, IVO DIAS DA SILVA, ADOLFO ANTONIO DIAS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 Vistos.

Considerando o conteúdo da decisão monocrática de fls. 311/314-verso, 

AGUARDE-SE o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 

1007835-49.2017.8.11.0000.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito.

Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55877 Nr: 5432-42.2006.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR DE PAULA PEREIRA, ESPOLIO DE OSNI LIMA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, CARLOS 

ROBERTO SIMONETTI, VALCIR LUIZ CARRA, INES CASANOVA GRANDO 

CARRA, NELI DEDONATTI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, LEONARDO GIANINI DE SOUZA FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 17.304, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Vistos.

INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 606/627.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o conteúdo do documento de fls. 198/284, como se vê à fl. 

195, já fora determinada a substituição processual da parte exequente, 

diante da aludida cessão de crédito.

Logo, CUMPRA-SE na íntegra o ato judicial de fl. 195.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 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 FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pretende alcançar o bem 

que se encontra em posse da parte requerida FORTE NUTRIÇÃO E 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, em decorrência da cédula de 

crédito bancário indicada às fls. 8/8-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 
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recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 9/10. Assim, atendendo 

ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 47.333,16, bem como onde conste “BANCO FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, INANCIAMENTO E INVESTIMENTO” passe a constar “BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado 

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO, OAB/MT 21.482, solicitando a devolução 

dos presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229833 Nr: 18302-70.2016.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 133/134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121002 Nr: 229-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA MENDES, CARLOS 

ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, 

MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a vertente execução em face de 

ADALBERTO FERREIRA MENDES e OUTROS, todos qualificados nos 

autos.

Após um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e, após o seu cumprimento, pela 

extinção do feito (fls. 181/183-verso), o que fora devidamente homologado 

(fl. 186).

Intimadas as partes para informarem acerca do cumprimento do acordo, 

advertindo-se que a inércia seria interpretada como quitação, as partes 

não manifestaram (fl. 192).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do silêncio das partes, é de ser reconhecido o cumprimento do 

acordo, de modo que a vertente execução atingiu o seu desiderato, 

devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217223 Nr: 7726-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO SILVA DOS SANTOS

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI em face de EDVANDO SILVA DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fls. 

34/34-verso). Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247540 Nr: 14794-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO em face 

de ULISSES FIRMINO DE CARVALHO, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 55).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 57).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274360 Nr: 4502-04.2018.811.0055

 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: OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE CONCEIÇÃO 

FREITAS GONÇALVES, ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, na forma do artigo 330, inciso III, do 

CPC, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC, no tocante aos pleitos que envolvem o consórcio e a 

tradição do veículo. Por corolário, no que tange à pretensão de levantar o 

FGTS/PIS e o resíduo de benefício previdenciário, ADOTO as seguintes 

determinações:OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 dias, informe 

se a falecida deixou dependentes habilitados, bem como para que informe 

sobre eventual saldo em relação ao benefício de auxilio doença NB n. 

6022434088.OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 

15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra aplicação 

financeira em nome da falecida, inclusive, FGTS/PIS.INTIMEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, na forma do artigo 721 do CPC.CERTIFIQUE 

acerca de inventário judicial em nome da falecida.OFICIE-SE à Serventia 

Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe acerca da existência 

de inventário extrajudicial em nome da falecida.Cumpridos os atos 

anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre as respostas apresentadas. Por fim, AO MPE.CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191188 Nr: 7662-42.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 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 se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 102 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 36,74 (Trinta 

e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), 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) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, indicando a 

Oficiala de Justiça Allana Karen Kawano, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 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 se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 41/42 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 5.010,04 

(Cinco Mil e Dez Reais e Quatro Centavos), 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) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, indicando o 

Oficial de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150124 Nr: 10139-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, 

ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e diante da decisão de fls. 

151/151-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura 

do termo de penhora e depósito do bem indicado nos autos, com que a 

parte executada foi nomeada depositária fiel do bem, consignando o prazo 

de 15 dias para apresentar caução idônea, na forma do artigo 840, inciso 

III do CPC, sendo que, uma vez transcorrido "in albis" o prazo ou se se 

apresentar caução inidônea, o exequente será, em substituição, nomeado 

depositário fiel do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150578 Nr: 10664-25.2012.811.0055
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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: RICARDO CONSTANTINO PEDRO DA SILVA, 

ALESSANDRA MARIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 331, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial de fls. 336/337.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249523 Nr: 16264-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO, CARLOS KAZUO YANO, SOLANGE TAMIE FUTATA YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, diante da petição de fls. 52/54, que a procuração foi 

juntada às fls. 50/51, de forma que nenhuma intimação fora indevidamente 

publicada em nome de outro advogado. 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 

promoverem o andamento do feito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 9002-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL E CHURRASCARIA GAÚCHA, DELSI 

LUIZ PIZZATTO, FRANCISCA DALENOGARE PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO, JOAO LUIZ PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 251/261 pela parte autora. 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 requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208633 Nr: 920-64.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MACARIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 58 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Logradouro com numeração irregular” (fl. 60), 

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 cinco dias, 

informando endereço atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209253 Nr: 1417-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA CAPELETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 263 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 266), 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, informando endereço 

atualizado da autora para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244120 Nr: 12077-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a demanda em foco se trata de alvará judicial, 

ENCAMINHEM-SE os vertentes autos ao MPE para, no prazo de 05 dias, 

em havendo interesse, manifestar sobre o pleito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273679 Nr: 4017-04.2018.811.0055

 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: LARNUBIA PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. T. PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a demanda em foco se trata de alvará judicial, 

ENCAMINHEM-SE os vertentes autos ao MPE para, no prazo de 05 dias, 

em havendo interesse, manifestar sobre o pleito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2679 Nr: 459-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCALINO PIRES DE GODOI, MAIRA ALVES DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469, 

CECILIANA M. FANTINATO VIEIRA - OAB:OAB/MT 13.738-B, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109231, ILMA SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, Nadson Jenezerlau - OAB:OAB/MT 203.049

 Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.Em havendo 

concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.Sem prejuízo das providências anteriores, no que se refere à 

pretensão externada à fl. 925, a verdade é que se depara com empresa 

executada em recuperação judicial, de modo que toda e qualquer 
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constrição/expropriação de bens perpassa pelo Juízo da respectiva 

recuperação, a exemplo dos seguintes julgados:(...)Veja-se que, como 

acima acenado, não há como este Juízo promover qualquer ato de 

constrição em bens de propriedade da parte executada sem que o Juízo 

da recuperação judicial se manifeste, mormente porque qualquer ato 

constritivo poderá atingir bens essenciais ao soerguimento da empresa 

recuperanda, ora executada.Logo, independentemente das determinações 

anteriores, acerca do cálculo da dívida, LAVRE-SE certidão de inteiro teor 

dos autos e ENCAMINHEM-SE ao Juízo da recuperação judicial a fim de 

que esclareça se há alguma oposição quanto ao pedido de penhora 

“Bacenjud” de fl. 925.A Secretaria de Vara deverá, ainda, além da 

expedição de ofício para a finalidade acima delineada, promover a aludida 

comunicação por meio de telefone, certificando nos autos, mormente 

porque se trata de diligência, ao menos no momento, indispensável para o 

andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 53 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a intenção de 

localizar o demandado (fls. 32/40).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 53.

Ademais, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, 

na forma do artigo 485, § 1º, do CPC para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a distribuição da carta precatória de fl. 41 na comarca de Novo 

Progresso/PA, conforme já determinado à fl. 52, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 343, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte autora promova as diligências necessárias para o 

andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 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 TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 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:

 Vistos.

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos 

desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação, novamente, no endereço indicado à fl. 81, sendo 

que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na 

forma do artigo 252 e seguintes do CPC.

No mais, deverá constar do mandado o telefone indicado na certidão de fl. 

82, qual seja: (65) 99912-0033, para auxiliar na localização do 

demandado.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 70/70-verso, OFICIE-SE ao 

DETRAN/MT para que informe qual a instituição financeira possui em seu 

favor o registro de alienação fiduciária dos veículos placas HUQ-8846 e 

JYE-0821.

Com as informações acima, OFICIE-SE à instituição bancária em favor de 

quem os veículos estariam alienados, para que, no prazo de 15 dias, 

indiquem se já houve a quitação dos respectivos contratos e, caso 

negativo, para que indiquem o valor atualizado do débito/crédito, acaso 

existente, com o encaminhamento dos respectivos documentos.

Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 609-11.1995.811.0055

 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 CEZAR DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA, MARGARETE 

RITA RIVA DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO RODRIGUES DO 

PRADO FILHO - OAB:7626 MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

KARLLA CHRISTINE C.F.B.CARVALHO - OAB:OAB/MT 9952, SUZAN 

MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Vistos.(...)I-) DEFIRO o pleito de fls. 589/589-verso e, por consequência, 

INDEFIRO o de fls. 603/603-verso, de modo que não se procederá à 

adjudicação sem a reserva do valor necessário para quitar os débitos da 

União e que incidem sobre os imóveis penhorados. (...) IV-) Após, com a 

informação pela União e pelo Banco do Brasil S/A dos respectivos 

créditos, INTIME-SE a parte exequente para depositar o valor 

correspondente a fim de ser promover a adjudicação. V-) Uma vez 

depositado, INTIMEM-SE, por consequência, a União e o Banco do Brasil 

S/A para, derradeiramente, manifestarem alguma oposição à adjudicação 

e levantamento das constrições por eles promovidas, valendo o silêncio 

como inexistência de oposição. VI-) No mais, INFORME-SE o pleito de 

adjudicação nos autos do executivo fiscal, consignando o prazo de 15 

dias para eventual manifestação da Fazenda Nacional, como requerido à 

fl. 589-verso, sem prejuízo da providência anterior. VII-) Ainda, 

HOMOLOGO o laudo técnico de fls. 499/574, conforme fundamentação 

retro. VIII-) EXPEÇA-SE alvará em favor do “expert”, como requerido à fl. 

575. IX-) Não obstante a anterioridade da penhora lavrada nos vertentes 
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autos, por cautela, INFORME-SE, nos autos onde se lavrou a penhora 

consignada no R-62 – fl. 470-verso, acerca do pleito de adjudicação, 

consignando o prazo de 15 dias para a parte exequente daquele feito 

manifestar nos vertentes autos, caso queira. Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 9322-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Vistos.

Em que pese a irresignação de fls. 360/361, diferentemente do alegado 

pela parte, fora observado, no que se refere ao cálculo dos honorários 

advocatícios, a incidência de juros de mora a partir de 28/03/2016, como 

se vê expressamente à fl. 355-verso.

Depois, há saldo remanescente não somente em relação aos honorários 

advocatícios, mas, também, no “quantum” a título de danos morais, como 

se vê à fl. 356.

Veja-se que os cálculos anteriores já indicavam a existência de 

remanescente acerca dos danos morais, o que sequer fora impugnado 

pela parte executada (fls. 338/339-verso e fls. 347-verso/348-verso). A 

sua insurgência se deu apenas acerca do saldo remanescente dos 

honorários advocatícios, como se extrai das peças processuais de fls. 

344/345 e de fls. 352/353-verso.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de fls. 360/361.

Logo, considerando, ainda, a concordância da parte exequente acerca do 

aludido cálculo judicial (fl. 359), HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 

355/356.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, depositar o valor 

remanescente (R$ 1.763,90), sob pena de incidência de multa de 10%, 

além dos honorários advocatícios também de 10%.

Se depositado eventual valor remanescente, EXPEÇA-SE alvará em favor 

da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

No caso de inércia, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar o valor atualizado da dívida, com a inclusão da multa de 

10% e dos honorários advocatícios também de 10%, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 146-69.1995.811.0055

 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): ADEMIR PAYO GARCIA, Elidio Domingos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, às fls. 287/287-verso, alega fraude à execução, 

pugnando seja averbado às margens da Matrícula n. 23.363 a sua 

indisponibilidade.

Pois bem.

Pretende a parte exequente tornar indisponível bem imóvel que, “a priori”, 

seria de propriedade de terceiro, inclusive, dado em garantia hipotecária à 

Caixa Econômica Federal, como se extrai do AV-1 (fl. 291-verso). Logo, 

ao menos no momento, busca atingir bem que seria de terceiro de boa-fé, 

uma vez que a boa-fé é sempre presumida e a má-fé deve ser 

comprovada.

 Dessa feita, uma vez que o pleito da parte exequente versa sobre direito 

de propriedade de terceiro que, como já mencionado, “a priori”, seria de 

boa-fé, não há como deferir o pedido, da forma como requerido, haja vista 

que, no momento, apenas depara-se com alegada fraude à execução.

No ponto, não se desconhece o conteúdo do documento de fls. 288/289, 

apenas não se depara com elementos de convicção suficientes para se 

avançar sobre patrimônio de terceiro estranho à lide, mormente porque, 

com a cognição própria ao momento, não se vê qualquer documento 

capaz de comprovar que o executado adquiriu e, mesmo que adquirido, 

permanece com o imóvel.

 Depois, não custa ressaltar que, segundo o artigo 5º, inciso LIV, da 

CF/88, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Portanto, considerando que o pleito em questão privaria 

terceiro estranho à lide e de presumida boa-fé do usufruto de seu bem, 

por constituir uma exceção a um direito fundamental, exige rigorosa 

análise.

Bem por isso, INDEFIRO o pleito de indisponibilidade, por ora, do imóvel 

acima indicado (Matrícula n. 23.363).

Por outro lado, DEFIRO o pleito incrustado no item “1” de fl. 287-verso, 

exatamente como requerido, consignando o prazo de 15 dias para 

resposta.

Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, oportunidade 

em que a parte executada deverá, ainda, manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 287/291-verso, mormente no que se refere à alegação 

de fraude.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283 Nr: 145-16.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. ORSO LTDA, JOEL ANTONIO ORSO, 

CIRNE PEDRO ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, 

ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando que ainda pende a intimação dos executados e diante do 

conteúdo da certidão de fl. 353, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, comprovar a distribuição das cartas precatórias 

expedidas às fls. 340/341, oportunidade em que deverá manifestar sobre 

a petição de fls. 335/338.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225912 Nr: 14970-95.2016.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIS FIRMINO FEEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fl. 56, o aludido pedido já fora indeferido, como se 

vê à fl. 49.

A parte autora fora intimada para indicar o paradeiro do veículo, o que se 

vê à fl. 50. No entanto, no aludido endereço já fora diligenciado e, naquela 

oportunidade, não se localizou o aludido veículo, apenas a parte 

demandada.

Logo, como já determinado à fl. 49, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, indicar o paradeiro do veículo.

Se indicado, CUMPRA-SE o mandado de busca e apreensão e, ato 

seguinte, a citação da parte demandada, observando, para tanto, o 
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endereço indicado à fl. 50.

Se permanecer inerte, INTIME-SE a parte autora pessoalmente e pelo digno 

advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 12964-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA LUSCENTI 

- OAB:OAB/SP 59.888, REGIS DANIEL LUSCENTI - OAB:272190/SP

 Vistos.

Diante do pleito incrustado na petição de fls. 112/114, como já consignado 

pelo ato judicial de fls. 107/108, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, exercer o contraditório, nos termos dos artigos 9º e 10, 

ambos do CPC.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139084 Nr: 9535-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRITO, IVANY SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o requerimento de fls. 502/504, a verdade é que, como 

constou expressamente da decisão proferida nos Autos n. 

4001-60.2012.811.0055 - Código n. 144405 (fl. 495), o recebimento do 

crédito da parte executada naquela demanda se dará mediante o 

pagamento do Precatório n. 80470/2014, que ocorrerá por ordem 

cronológica. Logo, nem mesmo o Juízo daquela demanda poderá 

indicar/definir data para tanto.

 Dessa feita, a parte exequente deverá aguardar todo o trâmite necessário 

até que seja liberado em seu favor o valor do seu crédito, de modo que 

INDEFIRO o pleito em questão.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 2878-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGDF, ACMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, Dickson Diego Campos Debesa - 

OAB:22.483/MT, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, 

KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, Renata M. de A. V. Neto 

Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.64, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121526 Nr: 654-87.2010.811.0055

 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: MEMS, CRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898/MT, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.128, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133321 Nr: 3255-32.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNA MARIUSSI BATISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARILDO BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 Certifico que, ante o ofício de fl.204-v, INTIMO a parte exequente para 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227678 Nr: 16434-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRENE ALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico que, ante Ofício de fls.57/58, INTIMO a parte inventariante para 

cumprir a determinação de fls.23/24, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 21849 Nr: 1101-22.2003.811.0055

 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: JMDO, MCRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.28, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224931 Nr: 14202-72.2016.811.0055
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAGDF, DAGDF, NAGDF, MAGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl.38, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272349 Nr: 2916-29.2018.811.0055

 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: ROMILDO CARLOS BARONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, VANUSA SANTANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE, a parte autora, por intermédio de sua procuradora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

acrescentando a parte executada dos autos principais (Cód. 173217) no 

polo passivo da presente demanda, sob pena de indeferimento da exordial 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.Após venham-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272590 Nr: 3123-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito trata-se 

de liquidação de sentença prevista no artigo 509, inciso I c/c artigo 512, 

ambos do Código de Processo Civil.É cediço que a liquidação de sentença 

deve tramitar de forma autônoma, tão-somente, quando houver pendência 

de recurso, o que não ocorre na presente demanda, levando em 

consideração a existência de certidão de transito em julgado acostada à fl. 

39.Desse modo, entendo que o presente feito deve ser arquivado com as 

baixas e anotações necessárias.Posto isso, proceda a Sra. Gestora 

Judiciária com o arquivamento do presente feito com as baixas e 

anotações necessárias, juntando aos autos principais em apenso as 

peças necessárias.Sem prejuízo do arquivamento do presente feito e 

atenta ao princípio da celeridade, dou prosseguimento a liquidação de 

sentença, para tanto, DETERMINO:I – DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.II – Designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).III – Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, INTIME-SE a parte requerida, por 

intermédio de seu procurador, para apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

510 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 12-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YURI PELISSON CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSI ANE POLIANA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJARMIR RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, Alexandre Azevedo - OAB:OAB/MT: 21079/0, 

VINICIUS NUNES DA SILVA - OAB:39365OAB GO

 Certifico que, intimo o advogado da parte requerida para comparecer à 

audiência de Conciliação, designada para o dia 02/04/2018 às 15hs00min, 

devidamente acompanhado de seu constituinte.

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 6240-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico, ante a petição de fls. 187/190, 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.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109346 Nr: 7971-10.2008.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 109346.

 Vistos,

 Ao que parece o endereço obtido via INFOJUD é o mesmo que já consta 

nos autos, sendo que ao invés do número da casa há nos autos a 

informação do lote e da quadra.

 Assim, manifeste-se a parte autora o que entender de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174303 Nr: 16304-38.2014.811.0055

 AÇÃO: 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): TIAGO DA SILVA

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

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 
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negativa de fl. 151, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170185 Nr: 11366-97.2014.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rezende - 

OAB:144.302 OAB/RJ, Ana Paula Duarte de Carvalho - OAB:107.848 

OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, Ricardo Turbino Neves 

- OAB:12.454

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os 

esclarecimentos apresentados pelo perito acerca da proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22174 Nr: 1516-05.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Certifico que intimo novamente a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 4.000 (quatro mil 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

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.: 265131 Nr: 28558-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DO FAZENDEIRO LTDA - ME, 

CLAUDIOMIRO CORDEIRO SOBRINHO, QUITERE LOPES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça JOÃO ANTÔNIO PRIETO, mediante guia a ser emitida junto ao site 

do  T r i buna l  de  Jus t i ça ,  cu jo  l i nk  segu e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274787 Nr: 4830-31.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BRASILIA GUAÍBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RRODRIGO MORENO DE 

OLIVEIRA - OAB:199.104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 274787.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219297 Nr: 9368-26.2016.811.0055

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a ser diligenciado no 

Centro desta cidade, 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.: 141471 Nr: 821-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA MOULIN, ESPOLIO DE 

CONCEIÇÃO BRUM MOULIN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, retirada na data de 23/10/2017 com a finalidade de citação da 

herdeira executada.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248080 Nr: 15178-45.2017.811.0055

 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: ANTONIO MELATO, ESPOLIO DE OTAVIO MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 134/142 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171340 Nr: 12834-96.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SEIBOTH

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

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 
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- OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória na Comarca de Santa 

Rosa-RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDC, ADC, APDC, ALDC, PDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 28/02/2018 o prazo para os executados 

manifestarem-se sobre o pedido de ajudicação formulado pelo exequente, 

tendo todos permanecido inertes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269160 Nr: 145-78.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN, NILDA FERREIRA FRANÇA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE LARA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 52.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231842 Nr: 20700-87.2016.811.0055

 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: GABRIEL ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Certifico que decorreu o prazo no dia 02/02/2018, para a parte requerida 

efetuar o pagamento do débito, apesar de ter sido devidamente intimada 

pelo DJE, conforme certidão de fls.66, portanto encaminho os autos para 

intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28354 Nr: 2232-61.2005.811.0055

 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: ELIANA FABIAN FREITAS, RODOLFO DE FREITAS 

JUNIOR, EFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES VILAS BOAS, HOSPITAL 

MATERDEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443 MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Certifico que, intimo as requeridas para efetuarem o pagamento dos 

honorários periciais em juízo, no valor de R$ 2.750,00, na proporção de 

50% cada uma, ou seja, R$ 1350,00 cada requerida, no prazo comum de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249676 Nr: 16369-28.2017.811.0055

 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: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 01/02/2018, para a parte requerida 

pagar o débito, ou apresentar embargos, apesar de ter sido devidamente 

citada, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.43, portanto 

encaminho os autos a fim de intimar a parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171340 Nr: 12834-96.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SEIBOTH

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

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 

- OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos, a distribuição da carta precatória na Comarca de 

Santa Rosa-RS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204290 Nr: 18199-97.2015.811.0055

 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: SILAS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DA SILVA & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Certifico que, o recurso Adesivo de fls.77/82 foi interposto pelo 

Requerente fora do prazo legal. Sendo assim, intimo a parte requerida 

para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261771 Nr: 26164-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

ME, CAROLINA S. MATIAS SANTOS DE MELLO, SEBASTIÃO GERALDO DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 45, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 265131 Nr: 28558-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFL-M, CCS, QLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 660,00 (seiscento e sessenta 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça JOÃO ANTÔNIO PRIETO, mediante guia a ser emitida junto ao site 

do  T r i buna l  de  Jus t i ça ,  cu jo  l i nk  segu e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253810 Nr: 19783-34.2017.811.0055

 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: ALINE APARECIDA SILVA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, intimo a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, conforme despacho a seguir 

transcrito: "Vistos, Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, justificando-as. Após, voltem-me os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

13 de dezembro de 2017. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123735 Nr: 2746-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162-O/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a 

penhora realizada no rosto dos autos nº. 2746-38.2010.811.0055 (código 

123735), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232489 Nr: 21506-25.2016.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG MAIA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão de fl. 70v.º, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158961 Nr: 7552-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE DA CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, considerando que a 

parte executada já se manifestou em fl. 282, intimo a exequente para se 

manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223034 Nr: 12458-42.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SAWARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Junte-se uma cópia desta ata na 

execução em apenso, a qual também julgo extinto com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

acordada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver 

pedido de cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados 

com renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218847 Nr: 9003-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAWARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de instrução e julgamento.

Dia 20 de março de 2018, às 14:04 horas (MT).

Autos nº: 223034.

 PRESENTES: O Juiz de Direito, a parte autora embargante, Sr. Francolino 

Boff Sobrinho, acompanhado de seu advogado constituído, Dr. Thiago Luiz 

Figueiredo Bridi, presente ainda o embargado, Sr. Pedro Sawaris, 

acompanhado de sua advogada constituída, Dra. Josélia de Souza Ermita.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi tentada a conciliação, que restou 

exitosa após cerca de 01 hora de tratativas, tendo sido celebrado acordo 

nos seguintes termos:

 a) o embargante pagará ao embargado o valor de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), sendo que este valor será pago da seguinte forma (todas 

as parcelas não terão correção até o vencimento ordinário):

1ª parcela no valor de R$ 25.000,00 com vencimento em 30/09/18;

2ª parcela no valor de R$ 10.000,00 com vencimento em 30/03/19;

3ª parcela no valor de R$ 10.000,00 com vencimento em 30/05/19;

4ª parcela no valor de R$ 10.000,00 com vencimento em 30/07/19;

5ª parcela no valor de R$ 20.000,00 com vencimento em 30/09/19.

Fica acordado que todas estas parcelas deverão ser depositadas na 

conta do patrono do embargado, Dr. Valter Caetano Locatelli, Banco 

Bradesco S/A, agência 1249-1, conta corrente nº 6628-1, CPF 

183.008.639-15.

 b) fica pactuado que, havendo inadimplemento, haverá vencimento 

antecipado de todas as parcelas eventualmente ainda vincendas, 

incidência de multa de 100% sobre o valor total deste acordo (R$ 

75.000,00), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

sendo o termo inicial destes esta data;

 c) em razão do presente acordo ninguém mais nada reclamará do outro, 

dando-se as partes por satisfeitas, sendo certo que o embargado 

outorgará, após o cumprimento deste acordo, a mais ampla e irrestrita 
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quitação, ficando expressamente registrado que nenhuma outra obrigação 

restará pendente estre as partes;

d) cada parte arcará com os honorários de seu patrono, ficando a parte 

contrária desobrigada de custas remanescentes;

e) Este processo e a execução em apenso deverão ser extintos, sendo 

que, caso haja descumprimento, será requerido o cumprimento do acordo 

neste feito.

DELIBERAÇÃO: Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

SENTENÇA: “Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Junte-se uma cópia desta ata na 

execução em apenso, a qual também julgo extinto com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

acordada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver 

pedido de cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados 

com renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.” NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Embargante:

Advogado:

Embargado:

Advogada:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209619 Nr: 1811-85.2016.811.0055

 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: A. LEMES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA, 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:16476 MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO RENATO PAREDES 

DE SOUSA - OAB:OAB/MG - 90.792, ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial da lide principal para condenar a parte requerida ao pagamento de 

danos materiais no valor de R$ 8.674,04 (oito mil, seiscentos e setenta e 

quatro reais e quatro centavos – R$ 6.200,00 + R$ 2.474,04), devendo 

este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso/evento danoso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros 

de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a 

partir da citação. A título de sucumbência, considerando que houve 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora 

arcar com 30% deste valor e a parte requerida com 70%, sendo vedada 

sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC). Proferindo julgamento 

conjunto, julgo procedente o pedido formulado na lide secundária para 

condenar a denunciada a reembolsar à parte requerida o valor integral da 

indenização que esta tiver que suportar a título de danos materiais, limitada 

no valor da cobertura contratual. A título de sucumbência, condeno 

apenas a denunciada ao pagamento das custas processuais (art. 86, 

caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios os quais, atento 

às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o 

valor da condenação. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os 

presentes saem intimados. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 21457 Nr: 581-62.2003.811.0055

 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: DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO, CÉLIA FERREIRA 

DA SILVA THIESEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos nº: 21457.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 1.003, determino o arquivamento dos autos com 

as providências devidas.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235509 Nr: 1845-26.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Autos nº: 235509.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargantes: Felix Umberto Simoneti e outra.

 Embargado: José Henrique Rockenbach.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 18/01/2017 por Felix 

Umberto Simoneti e Edevirges Geni Simoneti em face do José Henrique 

Rockenbach, todos devidamente qualificados.

Os embargantes alegaram, preliminarmente, carência da ação por a 

inépcia da inicial, em razão da ausência de título executivo, aduzindo que a 

cláusula sexta da cessão de crédito não apresenta qualquer valor 

expresso, não representando uma obrigação certa, liquida e exigível.

 No mérito, alegaram a existência de excesso de execução, aduzindo que 

o valor, em tese, devido em 25/05/2016 é de R$ 199.908,56.

Requereram a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a 

concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 31/76.

A inicial foi recebida às fls. 77, sem a atribuição do efeito suspensivo. Foi 

concedida a gratuidade da justiça.

 Às fls. 79/85 os embargantes requereram reconsideração da decisão que 

indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que foi 

indicado bem imóvel para garantir a execução.

Às fls. 86/89 os embargantes apresentaram embargos de declaração 

alegando que a decisão de fls. 77 foi omissa, pois não apreciou a 

preliminar de inépcia da inicial por carência de ação.

 Às fls. 92/103 o embargado apresentou impugnação aos embargos à 

execução, impugnando, inicialmente, a gratuidade da justiça concedida 

aos embargantes.

O embargado refutou as alegações de inépcia da inicial por carência de 

ação e de excesso de execução.

 Às fls. 105/106 foram rejeitados os embargos de declaração de fls. 

86/89, por inexistir o vício apontado. Também não foi acolhido o pedido de 

retratação formulado às fls. 79/80.

 Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos embargantes 

para, no prazo de 15 dias, se manifestarem acerca da impugnação a 

justiça gratuita, bem como para apresentarem a declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro, sob pena de revogação do benefício.

 Os embargados se manifestaram às fls. 107/121 reafirmando a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Juntaram matérias jornalísticas, declaração de 

imposto de renda apenas da embargante Edevirges e cópia de acórdão.

 Às fls. 140/170 informou a interposição de recurso de agravo de 

instrumento em face da decisão de fls. 77.

Às fls. 171/175 foi juntada cópia do acórdão que improveu o recurso de 

agravo de instrumento interposto pelos embargantes.

 Vieram os autos conclusos.
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É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a impugnação à gratuidade da justiça 

concedida aos embargantes.

 O embargado alegou às fls. 92/101 que os embargantes possuem 

condições de arcar com as custas e despesas processuais, alegando 

que se realmente não possuíssem, estariam representados pela 

Defensoria Pública.

 Às fls. 105/106 foi determinada a intimação dos embargantes para se 

manifestarem acerca da impugnação a justiça gratuita, bem como a 

apresentação de declaração de imposto de renda do último exercício 

financeiro, sob pena de revogação do benefício.

Os embargantes se manifestaram às fls. 107/121, juntando apenas a 

declaração de imposto de renda da embargante Edevirges, nada 

apresentando com relação ao embargante Felix.

Pois bem. A questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 

1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, contudo, essa 

presunção é relativa, podendo ser refutada por prova em contrário, 

principalmente quando não constam elementos que comprovem a ausência 

de recursos financeiros da parte, sem prejuízo de seu sustento próprio e 

dos familiares.

No caso em apreço, foi determinado que os embargantes juntassem a 

cópia do imposto de renda para que este juízo pudesse melhor analisar a 

alegação de hipossuficiência, tendo eles sido advertidos que a ausência 

de apresentação acarretaria na revogação do benefício.

 Como relatado acima, apenas a embargante Edevirges juntou cópia da 

declaração de imposto de renda, em que consta como total de rendimentos 

tributáveis o montante de R$ 25.200,00.

Ocorre que na ação de execução, consta a informação de que os 

embargantes são proprietários de imóvel rural, sendo que os próprios 

embargantes alegaram que o imóvel vale aproximadamente R$ 

7.370.990,26, e a embargante ainda é herdeira de diversos bens 

localizados na cidade de Palotina-PR.

Ademais, diante da ausência de juntada da declaração de imposto de 

renda pelo embargante Félix, resta demonstrada sua nítida intenção de 

ocultar a existência de bens e rendimentos em seu nome, pois nenhuma 

justificativa foi apresentada para não cumprir a determinação deste juízo.

 Cumpre-me ainda registrar que em 16/10/2017 proferi decisão no 

processo cód. nº 132595 revogando o benefício da gratuidade concedida 

à Edevirges, in verbis:

“[...] Inicialmente, passo a analisar a alegação de excesso de execução 

em razão da inclusão dos valores referente aos honorários 

sucumbenciais e custas e, consequentemente, o pedido de revogação da 

gratuidade da justiça.

De acordo com o § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão 

da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência.

No entanto, essas obrigações ficarão com a exigibilidade suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme prevê o § 3º do mencionado 

dispositivo legal.

No caso em apreço, verifico que a gratuidade da justiça foi concedida à 

parte executada na fase de conhecimento, tendo como suporte apenas a 

declaração de hipossuficiência por ela apresentada. Ao final, a ação foi 

julgada procedente e a parte requerida/executada foi condenada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 

5.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da 

justiça.

 A parte exequente, em sua manifestação a impugnação ao cumprimento 

da sentença, trouxe provas de que a parte executada é proprietária de 

diversos imóveis no Estado do Paraná, informando que a quota 

correspondente à executada soma o valor de R$ 6.272.742,50.

A parte executada, por sua vez, não negou ser proprietária dos 

mencionados imóveis, apenas argumentou que não é aceitável exigir que o 

litigante se desfaça dos seus bens para se defender. Defendeu ainda que 

enfrenta dificuldade financeira decorrente de sua atividade agrícola, 

sendo alvo de várias ações de execução, o que impede sua defesa em 

face de todos os credores.

 Em que pesem as alegações da parte executada, verifico que ela não 

apresentou nenhuma prova que confirme sua insuficiência de recursos 

para arcar com os honorários sucumbenciais e custas objeto do 

cumprimento de sentença, devendo ser destacado que o valor dos 

honorários de sucumbência foi arbitrado em R$ 5.000,00 e o valor das 

custas somam pouco mais de mil reais.

 Portanto, não é crível que a parte executada, que exerce atividade 

agrícola e é detentora de imóveis de consideráveis valores não reúna 

condição financeira para pagar os honorários e custas a qual foi 

condenada.

 Ademais, é importante ressaltar que a presunção de veracidade da 

declaração de pobreza prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo 

Civil é relativa, podendo ser refutada por prova em contrário, 

principalmente quando não constam elementos que comprovem a ausência 

de recursos financeiros da parte, sem prejuízo de seu sustento próprio e 

dos familiares.

Por essas razões, é do meu convencimento que a parte exequente 

demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade (se é que existiu) à parte 

executada, não havendo, portanto, nenhum óbice para a cobrança dos 

honorários sucumbenciais e custas.

[...]

Por essa razão, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, por 

não existir o alegado excesso de execução, ficando revogado o beneficio 

da gratuidade da justiça anteriormente concedido à parte executada”.

 Por essa razões, acolho a impugnação à gratuidade da justiça 

apresentada pela parte embargada, devendo a parte embargante ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas processuais.

Superada essa questão, passo a analisar a preliminar de carência da 

ação por inépcia da execução em razão da ausência de título executivo, 

sob o argumento de que a cláusula sexta da cessão de crédito não 

apresenta qualquer valor expresso, não representando uma obrigação 

certa, liquida e exigível.

O embargado ingressou com ação de execução contra os embargantes 

visando o recebimento do valor de R$ 361.308,71, referente a honorários 

advocatícios dispendidos para que conseguisse receber o crédito que lhe 

foi cedido pelos embargantes, aduzindo que a cláusula 6ª da cessão de 

crédito estabeleceu que caso o cessionário tivesse que se socorrer ao 

judiciário para receber o crédito cedido, o cedente assumiria os honorários 

advocatícios sobre a demanda e eventual sucumbência.

Para que o credor tenha interesse na execução, é necessário demonstrar 

o inadimplemento do devedor e a existência de título executivo que 

represente uma obrigação certa, liquida e exigível.

Quanto ao requisito da certeza, é necessário que o título aponte, em 

abstrato, a existência do débito. É preciso que dele deflua o an debeatur.

Para que haja liquidez, é preciso que o quantum debeatur possa ser 

apurado pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que 

dele consta. É preciso que já existam todos os elementos necessários 

para a apuração do valor. Não será líquida a obrigação se o quantum 

depender de fatores externos ao título.

 Por fim, para que seja exigível, é necessário que a obrigação esteja 

vencida e que não esteja sujeita à condição ou a termo.

No caso em apreço, o instrumento particular de cessão de crédito carece 

de liquidez no que tange a obrigação mencionada na cláusula sexta, pois a 

determinação do valor real do débito depende da constatação de fatores 

externos ao título para sua fixação, ou seja, da análise de contratos de 

honorários advocatícios firmados pelo embargado.

 Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO POR FALTA 
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DE LIQUIDEZ, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA 

EMBARGANTE/APELADA - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGADA - TÍTULO 

EXECUTIVO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE 

VINCULA O CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO A ELEMENTOS EXTERNOS, NÃO 

CONSTANTES NO PRÓPRIO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIMENTO 

DO VALOR EXECUTADO POR MEIO DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - 

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ QUE OBSTA A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação desprovida. (TJPR - 15ª C.Cível - 

AC - 1608232-7 - Engenheiro Beltrão - Rel.: Elizabeth M F Rocha - Unânime 

- J. 08.02.2017). g.n.

“Execução de contrato de honorários advocatícios.Percentual sobre a 

"benefício econômico obtido". Base de cálculo variável. Renúncia 

contratual envolvendo as partes. Necessidade de apuração do montante 

em ação própria. Iliquidez do título. Extinção.Sentença mantida.Por falta de 

liquidez, o contrato de honorários advocatícios fixados em percentual 

sobre o proveito do cliente, quando haja a necessidade de aferição de 

qual seria esse valor, não é título executivo extrajudicial.Apelação não 

provida" (TJPR, 15ª C.Cív., AC 1547658-7, Rel. Des. Hamilton Mussi 

Correa, j. 13/07/2016).

“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO LIQUIDEZ NULIDADE DA 

EXECUÇÃO. - É líquida a obrigação, ainda que dependa de cálculos 

aritméticos ou da aplicação de juros e outros encargos contratuais ilíquida, 

porém, se depende da aferição de fato extracontratual doutrina; - 

Remuneração em percentual de exames fator externo não demonstrado 

execução nula (artigo 618, I, do Código de Processo Civil), ausência de 

liquidez do título artigo 586 do CPC; RECURSO PROVIDO”. (TJSP. Apelação 

9162192-09.2009.8.26.0000. Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti. Órgão 

Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado. Foro Central Cível - 29ª VC. Data 

do Julgamento: 11/03/2013. Data de Registro: 04/04/2013).

Portanto, como não é possível extrair o quantum debeatur do próprio 

instrumento particular de cessão de crédito, não há como considerá-lo 

título líquido apto a ser executado, carecendo o embargado/exequente de 

interesse de agir, já que a obrigação não se reveste de liquidez.

Ademais, o art. 803, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, 

líquida e exigível;

[...]”.

Assim, a medida que se impõe é o acolhimento da preliminar de carência 

de ação, por ausência de título executivo liquido.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

embargante para acolher os embargos em razão da inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial na forma do art. 917 do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas processuais.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216934 Nr: 7459-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº. 216934.

Vistos,

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à 

execução.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235959 Nr: 2525-11.2017.811.0055

 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: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279

 Autos nº: 235959.

Natureza: Inexigibilidade de débito e indenização.

Requerente: Procafé Com. e Ind. de Produtos Alimentícios.

Requerido: Telefônica Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada ajuizada em 20/01/2017 por 

Procafé Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, aduziu a parte autora que em 01/02/2016 aderiu aos serviços 

de telefonia da parte requerida, por meio do termo de transferência de 

direitos de uso e obrigações contratuais, em que a empresa Nova TGA 

Distribuidora de Bebidas Ltda lhe transferiu a titularidade da telefonia fixa, 

composto por 20 linhas, no valor mensal de R$ 1.250,00.

Relatou que após a contratação, constatou que os serviços eram falhos, 

sendo que após tentar, sem sucesso, resolver os problemas junto à parte 

requerida, em junho de 2016 fez a migração da linha telefônica para a 

empresa de telefonia Claro S.A.

Contou que posteriormente foi surpreendida com uma fatura no valor de 

R$ 4.635,06, sendo que desse valor, R$ 3.315,00 se referia a multa por 

cancelamento de contrato.

 Ressaltou que entrou em contato telefônico com a parte requerida para a 

exclusão do valor da multa, porém, lhe foi alegado que não era possível 

realizar a alteração na fatura, pois não havia sido respeitado o plano de 

fidelidade.

Aduziu que no contrato não há nenhuma previsão de fidelidade, motivo 

pelo qual deixou de efetuar o pagamento da fatura, tendo posteriormente 

constatado que seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão desses fatos requereu, liminarmente, a retirada de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, a declaração de 

inexigibilidade da multa, bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Requereu ainda a inversão do ônus da prova.

Instruiu a inicial com os documentos às fls. 13/40.

A inicial fora recebida às fls. 41/43, tendo sido indeferido o pedido de 

tutela antecipada. Já a inversão do ônus da prova foi deferida.

Às fls. 55/65 a parte autora informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

Às fls. 67/68 o Tribunal de Justiça concedeu a antecipação recursal e 

determinou a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Às fls. 70 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

Às fls. 75/77 a parte requerida informou o cumprimento da determinação 

de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Devidamente citada, a parte Requerida de apresentou contestação às fls. 

75/87, alegando, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, 

aduzindo que o proveito econômico pretendido pela parte autora é de R$ 

18.315,00. Aduziu também ser necessária a prestação de caução para a 

manutenção da tutela de urgência.

 No mérito, alegou ser cabível a inversão do ônus da prova, bem como 
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afirmou não existir falha na prestação de serviço, sustentando a 

regularidade da cobrança da multa rescisória por quebra do período de 

fidelização.

 Por fim, sustentou ser indevido o pedido de indenização por danos 

morais, pois a parte autora estava inadimplente.

Instruiu a contestação com os documentos de fls. 88/116.

Às fls. 119/125 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Às fls. 127/128 consta informação de que o recurso de agravo de 

instrumento foi provido.

Às fls. 129 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Às fls. 130/134 a parte autora informou não possuir mais provas a 

produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide. Já a parte requerida, 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 135.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar as 

preliminares arguidas pela requerida.

 A parte requerida alegou a incorreção do valor da causa, sustentando 

que o valor atribuído não corresponde ao proveito econômico pretendido 

pela parte autora, afirmando que o valor correto é R$ 18.315,00.

Na impugnação à contestação, a parte autora concordou com o valor 

apontado pela parte requerida, alegando que equivocadamente atribuiu 

valor inferior na inicial.

 Assim, diante da incontrovérsia quanto à incorreção do valor da causa, 

acolho a impugnação apresentada pela parte requerida para corrigir o 

valor da causa para R$ 18.315,00.

A parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas 

processuais complementares no prazo de 15 dias.

 A parte requerida também alegou que, caso seja mantida a decisão liminar 

de retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

deve ser exigida a prestação de caução.

O § 1º do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, conforme o 

caso, o juiz pode exigir a caução real ou fidejussória para a concessão da 

tutela de urgência, a fim de garantir eventual ressarcimento os danos que 

a outra parte possa vir a sofrer.

No caso em apreço, a tutela de urgência foi concedida apenas para se 

proceder a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, medida esta que caso venha a ser revogada ou perca sua 

eficácia, não acarretará danos à parte requerida, pois poderá realizar 

novamente a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

 Assim, no caso em apreço não se mostra necessária a prestação de 

caução, tanto que não foi exigida pelo TJMT quando do deferimento da 

tutela de urgência, razão pela qual, o pedido merece ser indeferido.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

A parte autora pretende a declaração de inexistência de débito em relação 

à multa por quebra do período de fidelização, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão de fls. 41/43 foi reconhecida a existência de relação de 

consumo entre as partes, sendo deferida a inversão do ônus da prova.

 Assim, muito embora a parte requerida tenha sustentado em sua 

contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando que a parte autora não é a destinatária final, fato é que não 

houve a interposição de recurso contra referida decisão, tendo, portanto, 

operada a preclusão quanto a esta questão.

Logo, uma vez operada a preclusão, não é mais permitida a discussão 

pelas partes acerca de questões já decididas, conforme preceitua o art. 

507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no 

curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 

preclusão”.

 Portanto, mantenho a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e 

a inversão do ônus da prova.

 A parte autora alegou ser indevida a cobrança da multa no valor de R$ 

3.315,00, cobrada pela parte requerida na fatura nº 0270618293, 

afirmando inexistir previsão de fidelidade no contrato celebrado entre as 

partes.

Já a parte requerida alegou que quando a parte autora firmou o termo de 

transferência de direitos de uso e obrigações contratuais, ela se 

submeteu às condições e disposições regulamentares do serviço móvel 

pessoal, no qual prevê que a rescisão do contrato antes do término no 

período mínimo de vigência ajustado, incidirá na cobrança de multa 

proporcional ao período não respeitado.

 O art. 40 do regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP (Resolução da 

Anatel nº 477, de 07/08/2007), juntado às fls.92/108, estabelece o 

seguinte:

“Dos Prazos de Permanência

Art. 40. A prestadora do Serviço Móvel Pessoal poderá oferecer 

benefícios aos seus Usuários e, em contrapartida, exigir que os mesmos 

permaneçam vinculados à prestadora por um prazo mínimo.

§1º Os benefícios referidos no caput, os quais deverão ser objeto de 

instrumento próprio, firmado entre a prestadora e o Usuário, poderão ser 

de dois tipos:

a) Aquisição de Estação Móvel, em que o preço cobrado pelo aparelho 

terá um valor abaixo do que é praticado no mercado; ou

b) Pecuniário, em que a prestadora oferece vantagens ao Usuário, em 

forma de preços de público mais acessíveis, durante todo o prazo de 

permanência.

§2º Os referidos benefícios poderão ser oferecidos de forma conjunta ou 

separadamente, a critério dos contratantes.

§3º O benefício pecuniário deve ser oferecido também para Usuário que 

não adquire Estação Móvel da prestadora.

§4º O instrumento a que se refere o §1º não se confunde com o Termo de 

Adesão a Plano de Serviço aderido pelo Usuário, sendo de caráter 

comercial e será regido pelas regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - Lei nº 8.078/1990, devendo conter claramente os prazos 

dos benefícios, bem como os valores, com a respectiva forma de 

correção.

§5º Caso o Usuário não se interesse por nenhum dos benefícios acima 

especificados oferecidos, poderá optar pela adesão a qualquer Plano de 

Serviço, tendo como vantagem o fato de não ser a ele imputada a 

necessidade de permanência mínima.

§6º Caso o Usuário não se interesse especificamente pelo benefício 

concedido para a aquisição de Estação Móvel, poderá adquiri-la pelo 

preço de mercado.

§7º O Usuário pode se desvincular a qualquer momento do benefício 

oferecido pela prestadora.

§8º No caso de desistência dos benefícios por parte do Usuário antes do 

prazo final estabelecido no instrumento contratual, poderá existir multa de 

rescisão, justa e razoável, devendo ser proporcional ao tempo restante 

para o término desse prazo final, bem como ao valor do benefício 

oferecido, salvo se a desistência for solicitada em razão de 

descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora 

cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado 

pelo Usuário.

§9º O tempo máximo para o Prazo de Permanência é de 12 (doze) meses.

§10 A informação sobre a permanência a que o Usuário estará submetido, 

caso opte pelo benefício concedido pela prestadora, deverá estar 

explícita, de maneira clara e inequívoca, no instrumento próprio firmado 

entre a prestadora e o Usuário.

§11 O instrumento contratual assinado deverá conter o número do Plano 

de Serviço aderido pelo Usuário, conforme homologado pela Anatel.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as prestadoras de serviços 

de telefonia móvel podem oferecer benefícios aos seus usuários e, em 

contrapartida, exigir que estes permaneçam vinculados à prestadora por 

um prazo mínimo (cláusula de fidelização).

 No caso em apreço, a parte requerida não comprovou que foram 

oferecidos benefícios à parte autora em troca de sua fidelização.

 Também não foi comprovada a existência de cláusula de fidelização em 

instrumento firmado entre a parte requerida e a parte autora, devendo ser 

destacado que o termo de adesão juntado às fls. 114 está em branco, sem 

a inserção de nenhum dado e assinatura das partes.

Desse modo, diante da ausência de comprovação de que foram 

oferecidos benefícios à parte autora em troca de sua fidelização, bem 

como diante da inexistência de cláusula de fidelização explícita no termo 

de transferência de direito de uso e obrigações contratuais firmado pelas 
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partes, mostra-se indevida a cobrança da multa.

Nesse sentido, já decidiu o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

INCONFORMISMO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL – MULTA DECORRENTE DE CLÁUSULA 

DE FIDELIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PACTUAÇÃO NÃO 

COMPROVADA – MULTA INDEVIDA – INSCRIÇÃO ILEGAL – PESSOA 

JURÍDICA – PASSÍVEL DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. Existindo 

cobrança indevida, em face de ausência de prova da cláusula de 

fidelização submetendo a autora ao pagamento de multa pelo 

cancelamento do contrato, há que ser declarada a inexistência da dívida. 

Segundo a súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral. O arbitramento do valor da indenização por danos morais há que se 

levar em conta o princípio da proporcionalidade, a capacidade econômica 

do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e que o 

ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, 

importando em enriquecimento ilícito”. (Ap. 3551/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). (Original sem grifo).

Desse modo, sendo indevida a cobrança da multa de fidelização, não há 

dúvidas de que a inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes foi indevida.

Logo, com base na prova documental coligida aos autos, constato a 

conduta ilícita perpetrada pela parte requerida em desfavor do autor, 

consubstanciada inscrição indevida do nome da requerente nos cadastros 

de inadimplentes, decorrendo deste mesmo conjunto probatório a culpa da 

empresa requerida e a patente relação de causalidade entre sua conduta 

e o dano moral suportado pelo requerente, sendo oportuno destacar que a 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, o direito à indenização 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão.

 Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

 Posto isso, cumpre-me anotar que doutrina e jurisprudência localizaram 

os danos morais ao lado dos danos materiais, passando ambos a integrar 

o perímetro da responsabilidade civil, sujeitando-se a indenização moral ao 

preenchimento dos requisitos acima demonstrados.

 Contudo, enquanto para a reparação material faz-se mister demonstrar a 

conduta ilícita do agente, sua culpa, o nexo de causalidade e o dano, para 

a compensação do dano moral é despicienda a prova do dano ou sua 

repercussão na esfera material, sendo tal presumível uma vez provada a 

ilicitude da ação ou omissão do ofensor, segundo o remansoso 

entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:

“Acidente de trânsito. Art. 535 do Código de Processo Civil. 

Fundamentação. Prova do dano moral Alteração do valor fixado. Art. 21 do 

Código de Processo Civil. 1. (...) 2. Já assentou a Corte que “não há falar 

em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, 

impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de 

Processo Civil”. 3. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido, em 

parte.” (grifei) (REsp 318099/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, DJU: 08.04.2002, p. 211, LEXSTJ 155/226, v.u.). (Grifo 

nosso).

Oportuna é a transcrição, inclusive, de ementa proferida em hipótese 

análoga à dos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELO 

AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso se a apelação ataca os 

fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. 

Em havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pelo consumidor, e constatada a remessa indevida do nome do 

suposto devedor ao banco de dados negativo de crédito, aflora a 

obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro 

provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido. O quantum 

indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa 

sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.” (TJ-MT, Ap 

170597/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015) 

(grifo nosso)

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor da parte autora.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar a inexigibilidade da multa de R$ 3.315,00 cobrada na 

fatura nº 0270618293, devendo ser realizada a correção da fatura no 

prazo de 30 dias, bem como para condenar a requerida ao pagamento do 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos 

causados, confirmando a antecipação de tutela concedida.

 A quantia acima especificada deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização 

do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda 

taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a 

partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou 

consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, considerando que a parte autora decaiu em 

parte mínima, condeno a requerida a pagar por inteiro as custas e 

despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, providenciar o 

recolhimento das custas processuais complementares.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184756 Nr: 2507-58.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 
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OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Autos nº: 184756.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Abrantes Participações Eirelli.

 Embargados: Modelo Engenharia Ltda e outro.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Abrantes Participações 

Eirelli em face de Modelo Engenharia Ltda e Ivo Ferreira Leite, todos 

devidamente qualificados.

A embargante, inicialmente, requereu a suspensão da execução, aduzindo 

inexistir valor a pagar aos embargados, bem como ofereceu o imóvel 

objeto da matrícula nº 16.985 como garantia da execução.

Preliminarmente, alegou a nulidade da execução, em razão dos 

embargados não ter instruído a ação de execução com os quatro aditivos 

que alegaram ter realizado.

No mérito, alegou que nunca realizou qualquer aditivo com os embargados, 

afirmando apenas que realizou um pagamento extra ao embargado Ivo 

Ferreira Leite, no valor de R$ 2.500,00, para a adequação de uma 

rampa/escada e manutenção de uma caixa d’água, porém, justifica que 

esse fato não caracterizou um aditivo ao contrato.

Alegou a adimplência integral do contrato, aduzindo ter pago o montante 

de R$ 501.037,89, além de ter arcando com despesas que eram de 

responsabilidade dos embargados.

Alegou que inexiste obra construída além da projetada, sendo indevido o 

montante de R$ 136.353,40 que os embargantes pleiteiam.

Requereu a condenação dos embargados ao pagamento em dobro do 

valor executado indevidamente, bem como em litigância de má-fé.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/186.

A inicial foi recebida às fls. 191/193, ocasião em que foi atribuído efeito 

suspensivo aos embargos, mediante caução do imóvel matriculado sob o 

nº 16.985 do CRI de Tangará da Serra-MT.

Termo de caução às fls. 194.

Os embargados apresentaram impugnação aos embargos às fls. 196/201, 

alegando que a embargante contratou o Sr. Aguinaldo José Banconi para 

representá-la no canteiro de obras, aduzindo que os aditivos realizados 

foram efetivamente executados e firmados pelo Sr. Aguinaldo.

 Juntaram o primeiro, segundo e terceiro aditivo (fls. 202/204), afirmando 

que somente não possuem o aditivo referente à adequação da 

rampa/escada, porém, sustentou que esse aditivo foi reconhecido pela 

embargante.

Os embargados confirmaram o recebimento dos valores apresentados 

pela embargante na inicial, exceto do montante de R$ 9.000,00 que foi 

realizado ao Sr. Aguinaldo José Banconi, representante da embargante. 

Em relação aos pagamentos extras, enfatizaram que eram de 

responsabilidade da embargante, conforme cláusula 5ª do contrato.

 Impugnaram o laudo técnico apresentado pela embargante e reafirmaram 

que foi construída uma área maior de 264,36m2.

Requereram a procedência da ação de execução e a condenação da 

embargante em litigância de má-fé.

Juntou os documentos de fls. 202/206.

A embargante se manifestou às fls. 214/218 acerca da impugnação aos 

embargos e documentos juntados pelos embargados, ocasião em que 

reiterou a alegação de nulidade da execução.

Impugnou os aditivos juntados pelos embargados, sustentando que foi 

firmado por pessoa que não possuía legitimidade para tanto, em 

desrespeito a cláusula 2ª do contrato, bem como foi produzido de forma 

unilateral, com indícios de que não foram produzidos na época dos fatos.

Impugnou a informação de que os serviços extras pagos eram de 

responsabilidade da embargante e reafirmou a inexistência de metragem 

construída a maior.

 Intimadas a produzirem provas (fls. 219), a embargante pugnou pela oitiva 

de testemunhas e pela produção de prova técnica simplificada (fls. 221). 

Já os embargados permaneceram inertes (fls. 222).

Às fls. 223 foi designada audiência de conciliação.

 Às fls. 224/227 a embargante requereu a juntada de sentença proferida 

no processo cód. nº 176333.

Às fls. 229 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova postulada pela parte 

requerida, pois a lide versa sobre matéria cuja prova é eminentemente 

documental, tornando-se desnecessária a produção de prova testemunhal 

e de perícia técnica simplificada.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela embargante de 

nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, em 

razão de não ter instruído a ação de execução com os aditivos.

 Os exequentes visam o recebimento do montante de R$ 68.150,00, 

referente ao contrato de prestação de serviço firmado entre as partes 

que, em tese, não teria sido integralmente adimplido pela 

executada/embargante, além do valor de R$ 132.120,45 referente à 

266,91 m2 construído a mais pelos exequentes/embargados.

 O contrato de prestação de serviço nº 08/2012, que é o título executivo, 

foi juntado pelos exequentes às fls. 23/25 da ação de execução, sendo 

que os aditivos mencionados pelos exequentes, posteriormente foram 

juntados nos presentes embargos à execução às fls. 202/204.

 Assim, embora a juntada dos aditivos tenha relevante importância para o 

deslinde dos fatos, eles não são objeto de execução, de modo que a 

ausência de sua juntada na inicial da ação de execução não afasta a 

exigibilidade do contrato de prestação de serviço nº 08/2012, ora 

executado.

 Ademais, posteriormente, os embargados juntaram às fls. 202/204 o 

primeiro, segundo e terceiro “aditivo”, suprindo a omissão.

 Registro ainda que, conforme entendimento jurisprudencial a seguir 

colecionado, o contrato de prestação de serviço, desde que comprovada 

a prestação do serviço, é título executivo:

 “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO DA EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA CASSADA.

 1. O contrato de prestação de serviços assinado entre particulares e por 

duas testemunhas é título executivo extrajudicial desde que esteja 

comprovado o efetivo cumprimento da obrigação nele prevista.

 2. A juntada de nota fiscal demonstrando o pagamento à executada pelo 

serviço que subcontratou à exequente comprova a prestação por esta do 

serviço contratado.

 3. Deu-se provimento ao apelo do autor. (TJDF. Acórdão n.848203, 

20140110613563APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: João Egmont, 2ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 

13/02/2015. Pág.: 107).

 Assim, rejeito a preliminar de nulidade da execução.

 Por outro lado, quanto a execução do valor de R$ 132.120,45 referente à 

266,91 m2, em tese, construído a mais pelos exequentes/embargados, não 

está embasado por título executivo extrajudicial, sendo, portanto, nula a 

execução quanto a esse pedido. Explico.

 Os exequentes alegaram que no projeto arquitetônico e no alvará de 

construção constou que a obra possuía 1.001,30 m2, porém, 

posteriormente constataram que a área construída correspondeu a 

1.268,21 m2, ou seja, 266,91 m2 a mais, razão pela qual, alegam ser 

credores da importância de R$ 132.120,45.

 Com efeito, a ação de execução foi instruída com contrato de prestação 

de serviço nº 02/2012, que tinha por objeto a contratação de mão-de-obra 

para a execução de edificação com área de 1.000 m2, sendo este o título 

executivo que embasou a execução.

 Assim, a metragem construída, em tese, a mais não está contemplada no 

contrato de prestação de serviço nº 02/2012 executado, razão pela qual, 

não pode ser objeto de execução extrajudicial.

 Portanto, reconheço a nulidade da execução, ex offício, no que tange ao 

do valor de R$ 132.120,45 referente à 266,91 m2, em tese, construído a 

mais pelos exequentes/embargados, por carecer de título executivo 

extrajudicial.

 No mérito, a embargante alegou que nunca realizou qualquer aditivo com 

os embargados, afirmando apenas que realizou um pagamento extra ao 

embargado Ivo Ferreira Leite, no valor de R$ 2.500,00, para a adequação 

de uma rampa/escada e manutenção de uma caixa d’água, porém, justifica 

que esse fato não caracterizou um aditivo ao contrato.

Na impugnação aos embargos, os embargados juntaram três dos quatro 

aditivos, contudo, esclareceram que eles foram firmados por Aguinaldo 

José Banconi, pessoa que a embargante havia contratado para 
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representá-la no canteiro de obras.

 Por sua vez, a embargante impugnou os aditivos juntados pelos 

embargados, sustentando que foi firmado por pessoa que não possuía 

legitimidade para tanto, em desrespeito a cláusula 2ª do contrato.

Assiste razão à embargante, pois a cláusula segunda do contrato de 

prestação de serviço nº 08/2012 previa que os serviços que não estavam 

descritos no objeto do contrato, somente poderiam ser executados após o 

pleno conhecimento da contratante, ora embargante, e assinatura de 

aditivo contratual.

 Desse modo, os citados aditivos não observaram o que foi estipulado na 

mencionada cláusula, pois a embargante alegou que não teve 

conhecimento da existência dos aditivos, tendo eles sido firmado pelo Sr. 

Aguinaldo José Banconi, pessoa quem a embargante havia contratado 

apenas para intermediar a aquisição de materiais de construção da obra, 

conforme contrato de prestação de serviços de fls. 174/176.

Assim, referidos aditivos, não possuem eficácia em relação à embargante, 

pois, não foi por ela firmado, nem mesmo foi comprovado pelos 

embagados que o Sr. Aguinaldo José Banconi possuía poderes para 

firmá-los em nome da embargante, com exceção dos serviços de 

adequação de uma rampa/escada e manutenção de uma caixa d’água, no 

valor de R$ 2.500,00, que foi reconhecido pela embargante.

Desse modo, os valores apresentados pela embargante na planilha 1 de 

fls. 07, de R$ 501.037,89, devem ser considerados como pagamento do 

contrato de prestação de serviço nº 08/2012, exceto o valor de R$ 

9.000,00 que foi impugnado pelos embargados, sob a alegação de que 

foram pagos ao Sr. Aguinaldo José Banconi, contatado da embargante, 

fato que não foi por ela contestado.

Assim, do valor de R$ 501.037,89 deduzindo o valor de R$ 9.000,00, 

chega-se ao montante de R$ 492.037,89 que foi efetivamente pago aos 

embargados, ao passo que o contrato de contrato de prestação de 

serviço nº 08/2012 tinha como valor total o valor de R$ 495.000,00, de 

modo que ainda resta pendente de pagamento aos embargados, o 

montante de R$ 6.037,89.

Diante do exposto, reconheço a ineficácia dos aditivos 1, 2 e 3, 

apresentados às fls. 202/204, em relação à embargante, bem como 

reconheço o pagamento parcial do débito exequendo, declarando como 

devido apenas o valor de R$ 6.037,89, a ser atualizado.

 No que tange aos pedidos de condenação por litigância de má-fé 

postulado por ambas as partes, tenho que não merece acolhimento, por 

não ficar evidenciado o intuito das partes em agir com deslealdade 

processual.

 Ante o exposto, reconheço a nulidade da execução, ex offício, no que 

tange ao do valor de R$ 132.120,45 referente à 266,91 m2, em tese, 

construído a mais pelos exequentes/embargados, por carecer de título 

executivo extrajudicial.

 Julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte embargante, 

para reconhecer o parcial adimplemento do contrato de prestação de 

serviço nº 08/2012, no R$ 492.037,89 e reconhecer como devido apenas 

o montante de 6.037,89, a ser atualizado.

 A título de sucumbência, considerando que a parte embargante decaiu em 

parte mínima, condeno a parte embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, translade-se cópia para execução em apenso.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178710 Nr: 20862-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178710.

 Vistos,

 Na presente data proferi sentença nos processos de embargos à 

execução, sendo julgado improcedente a ação.

 Assim, considerando a regra do § 2º do art. 919 do Código de Processo 

Civil, diga a parte exequente no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164818 Nr: 3008-46.2014.811.0055

 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: LEONARDO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987/MT, WELLINGTON RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 Autos nº: 164818.

 Vistos,

 Considerando o grande decurso de tempo desde o petitório de fls. 885, 

intimem-se as partes para informarem se houve concretização do acordo 

anunciado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158041 Nr: 6637-62.2013.811.0055

 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: TRANSLAÇO TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO AUTO CENTER LTDA EPP, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

PEDRO GILMAR VANDER SAND - OAB:4.207

 Autos nº: 159655.

 Natureza: Indenização.

 Requerente: Translaço Transportes Ltda - EPP.

 Requeridos: Araújo Auto Center Ltda EPP e outros.

 Vistos,

 Translaço Transportes Ltda - EPP, em 06/08/2013, ajuizou ação de 

reparação de danos por acidente de trânsito c/c lucros cessantes em 

desfavor de Araújo Auto Center Ltda EPP e Luiz Augusto da Silva, sendo 

posteriormente denunciada à lide a Mapfre Seguros Gerais S.A., todos 

qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em síntese, que no dia 14/01/2013, por volta das 

23:30 horas, o caminhão de sua propriedade, Scania T-124, cor vermelha, 

placa: KAM-9284, trafegava pela Rodovia MT-170, sentido Campo Novo do 

Parecis/Tangará da Serram, quando acabou colidindo no caminhão 

guincho de propriedade da parte requerida, que era conduzido pelo 

requerido Luiz Augusto da Silva.

 Contou que o caminhão da parte requerida estava parado e atravessado 

em meia pista, na contramão, procedendo ao resgate de outro veículo 

(Saveiro) que havia capotado horas antes naquele local.

 Aduziu que a parte requerida realizou o resgate do veiculo de forma 

totalmente irregular, sem observar as cautelas mínimas, pois não sinalizou 

o local com obstáculos ou cones alertando a obstrução da pista, nem 

mesmo solicitou apoio da Policia Militar, antes de iniciar o resgate, para 

realizar a interdição da pista.

 Informou que polícia militar, após o sinistro, sinalizou o local com cones na 

pista.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 164 de 653



 Assim, sustentou que o sinistro ocorreu por culpa da parte requerida, 

razão pela qual, requereu sua condenação ao pagamento de danos 

materiais, no importe de R$ 77.453,30 à título de danos emergentes e R$ 

56.292,48 referente aos lucros cessantes.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 29/133.

 A inicial foi recebida às fls. 134.

 A requerida Araújo Auto Center Ltda EPP, pessoalmente citada (fls. 138), 

apresentou contestação às fls. 146/160 alegando, inicialmente, a 

existência de contrato de seguro com a seguradora Mapfre Vera Cruz 

Seguradora S.A., requerendo sua denunciação à lide.

 No mérito, alegou que foram adotadas todas as cautelas necessárias 

para realizar o resgate do veículo Saveiro, afirmando que o caminhão 

ficou com a plataforma fora da pista, num ângulo de 45º em relação ao 

traçado da rodovia, e a cabine no acostamento, sem oferecer nenhum 

risco aos veículos que transitavam pelo local.

 Afirmou que foram colocados quatro cones com adesivos refletivos com 

distância de 100 a 200 metros do local, além da sinalização que o condutor 

do veículo Saveiro já havia realizado com galhos e tufos de gramíneas.

 Relatou que o veículo guincho ainda estava com as setas de alerta 

acionas, luz meia-lanterna ligada, giroflex, que é acionado 

automaticamente quando a plataforma do guincho é ativada, além da 

existência de placas adesivas refletiva na plataforma do guincho.

 Aduziu que certamente o veículo da parte autora era conduzido de forma 

distraída e em altíssima velocidade, não se atentando para a sinalização 

colocada na pista, afirmando ainda que o motorista somente se 

“despertou” muito próximo do local da manobra, quando freou de forma 

intensa e jogou o caminhão para o lado direito da pista, colidindo a frente 

do caminhão na lateral da plataforma do guincho, que estava fora do 

acostamento.

 Alegou que com a colisão, o caminhão guincho foi arrastado por mais de 

20 metros, ocasião em que sua cabine acabou ficando aproximadamente 

meio metro dentro da pista de rolamento, afirmando que a invasão da pista 

foi decorrente da colisão e não representa a posição em que o veículo 

estava estacionado quando içava o veículo Saveiro.

 Afirmou que com o impacto da colisão, o guincho sofreu várias avarias, 

tendo sido danificado o giroflex e as lanternas de iluminação traseira, por 

essa razão não estavam mais acionadas quando a autoridade policial 

chegou ao local.

 Assim, sustentou que não agiu com culpa ou dolo, pois o acidente teria 

ocorrido por culpa exclusiva da parte autora, afirmando, assim, não ter o 

dever de indenizá-la.

 Em homenagem ao princípio da eventualidade, caso não seja acolhida a 

alegação de culpa exclusiva da vítima, requereu o reconhecimento da 

existência de culpa concorrente.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 161/169.

 Às fls. 171/182 a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

bem como juntou os documentos de fls. 183/186.

 Às fls. 187 a parte autora requereu a decretação da revelia do requerido 

Luiz Augusto da Silva.

 Às fls. 190 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, bem como foi designada audiência 

preliminar.

 As partes especificaram as provas às fls. 191/192 e fls. 193/194.

 Às fls. 195 o processo foi chamado à ordem, oportunidade em que foi 

indeferido o pedido de decretação da revelia do requerido Luiz Augusto da 

Silva e acolhido o pedido de denunciação da lide da seguradora Mapfre. A 

audiência preliminar foi suspensa.

 Às fls. 197 a parte autora informou novo endereço do requerido Luiz 

Augusto da Silva.

 Às fls. 200/202 a parte autora requereu a desistência da ação em relação 

ao requerido Luiz Augusto da Silva.

 A requerida Mapfre Seguros Gerais S.A., pessoalmente citada (fls. 199v), 

apresentou contestação às fls. 203/215, esclarecendo acerca dos limites 

de coberturas contratadas na apólice de seguro, que deverão ser 

observados em eventual condenação e limitada ao saldo da importância 

segurada.

 Sustentou que sua obrigação é decorrente de contrato e apenas possui 

caráter regressivo, a na forma de reembolso da quantia paga pelo 

segurado, inexistindo solidariedade passiva entre ambos.

 Alegou a impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de 

mora enquanto o segurado não pagar a indenização à vítima e requerer o 

reembolso à seguradora.

 No mérito, alegou a ausência de responsabilidade da requerida Araújo 

Auto Center Ltda EPP, ante a inexistência de culpa para a ocorrência do 

sinistro.

 Caso não seja acolhida a alegação de culpa exclusiva da vítima, requereu 

o reconhecimento da existência de culpa concorrente entre a parte autora 

e requerida.

 Impugnou os danos materiais apresentados pela parte autora, alegando 

que não é possível comprovar que todos os reparos decorreram do 

acidente objeto dos autos.

 Alegou que a parte autora apresentou três orçamentos e optou em 

realizar os reparos no mais oneroso e ainda adicionou valores que não 

constavam nos orçamentos, impugnando, assim os valores por ela 

apresentados.

 Sustentou ainda que a parte autora deve comprovar que seu veículo não 

possuía seguro e o motivo de não tê-lo acionado, caso possua.

 Impugnou também os lucros cessantes, alegando que são indevidos, em 

razão da inexistência de culpa da requerida, bem como aduziu que a 

alegação de que o veículo ficou parado durante 144 dias para reparo não 

pode ser utilizada como fundamento para eventual condenação.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 224/328.

 Às fls. 330 foi acolhido o pedido de desistência em relação ao requerido 

Luiz Augusto da Silva. Também foi designada audiência preliminar.

 Às fls. 337 foi cancelada a audiência preliminar.

 Às fls. 339 foi designada audiência de instrução e julgamento.

 Às fls. 340 a requerida Mapfre Seguros Gerais S.A. apresentou o rol de 

testemunhas.

 A requerida Araújo Auto Center Ltda, às fls. 343/347, requereu a juntada 

da sentença proferida pelo juízo da 23ª Vara Cível da Circunscrição 

Judiciária de Brasília, na ação de indenização nº 2013.01.1.106787-2.

 Às fls. 349/350 a parte autora apresentou o rol de testemunhas.

 Às fls. 367/369 a parte autora informou que tramita na Comarca de 

Brasnorte-MT a ação penal nº 494-19.2013.811.0100 – cód. nº 52063 

sobre o mesmo fato. Assim, requereu o sobrestamento da ação, pelo 

prazo de 120, para aguardar o julgamento daquele processo, bem como 

requereu a juntada de mídia (CD) contendo os depoimentos colhidos no 

juízo criminal.

 Às fls. 370 foi deferido o pedido de suspensão, sendo determinada a 

suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, bem como foi cancelada a 

audiência de instrução.

 Às fls. 371/372 a parte autora complementou o rol de testemunhas.

 Às fls. 375/376 a parte autora requereu a juntada de pen drive contendo 

todos os depoimentos das testemunhas ouvidas no juízo de Brasnorte-MT, 

para ser utilizados como prova emprestada.

 Às fls. 389/397 o TJDFT cópia da sentença proferida no processo nº 

2013.01.1.106787-2.

 Às fls. 399/400 a requerida Araújo Auto Center Ltda – EPP requereu a 

juntada da sentença absolutória proferida no juízo criminal.

 Às fls. 421 foi determinada a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada pela litisdenunciada e a intimação da parte 

requerida para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte 

autora (fls. 183/186) e da prova produzida no juízo criminal juntada às fls. 

369 e fls. 376.

 Às fls. 423/429 a parte autora apresentou impugnação à contestação da 

Mapfre Seguros Gerais S.A., bem como juntou as fotografias de fls. 

430/433.

 Às fls. 434/435 a parte autora juntou fotografia.

 Às fls. 436 a requerida Araújo Auto Center Ltda informou que concorda 

com a utilização da prova produzida na ação penal cód. nº 52063.

 Às fls. 437 a requerida Mapfre Seguros Gerais S.A. concordou com a 

utilização de prova emprestada, bem como impugnou os documentos de 

fls. 183/186. Também especificou as provas que ainda pretendia produzir.

 Às fls. 438/494 a parte autora informou as provas que ainda pretendia 

produzir.

 Às fls. 445/446 o processo foi saneado, tendo sido admitida a utilização 

das provas produzidas no juízo criminal, haja vista a concordância das 

partes. Foi deferida apenas a produção de prova documental bem como a 

produção de prova oral, consistente na inquirição da testemunha Valdecir 

Lima dos Santos, tendo sido indeferidos os pedidos de produção de 

outras provas.

 Às fls. 449 a requerida Mapfre Seguros Gerais S.A. se manifestou 

acerca da decisão saneadora, alegando que a parte autora deveria ter 

juntado a prova documental quando da propositura da ação.
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 Às fls. 453 a requerida Araújo Auto Center Ltda impugnou as fotografias 

juntadas às fls. 430/433 e fls. 435.

 Às fls. 462/463 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi 

colhido o depoimento da testemunha Valdecir Lima dos Santos.

 Às fls. 465/477 a parte autora apresentou suas razões finais e a 

requerida Mapfre Seguros Gerais S.A. às fls. 478/481. Já a requerida 

Araújo Auto Center Ltda – EPP deixou de apresentar, conforme certidão 

de fls. 482.

 É o relatório.

 D E C I D O.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

pelos danos materiais (dano emergente e lucro cessante) suportados, em 

razão do sinistro ocorrido no dia 14/01/2013, por volta das 23:30 horas, na 

Rodovia MT 170, sentido Campo Novo do Parecis/Tangará da Serra-MT, 

envolvendo o veículo da autora e do requerido Araújo Auto Center Ltda - 

EPP.

 A responsabilidade civil extracontratual encontra-se prevista no art. 186 

do Código de Civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado 

causar prejuízo a outrem (neminem laedere), in verbis:

“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”.

A consequência da prática de ato ilícito é a obrigação de indenizar, ou 

seja, de reparar o dano, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, 

vejamos: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Com efeito, para que haja o dever de reparar, mister se faz a 

comprovação dos pressupostos essenciais para sua configuração, quais 

sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, 

por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia 

(dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente e; c) existência de dano.

 Inicialmente passo a analisar a existência ou não de conduta culposa da 

requerida Araújo Auto Center Ltda EPP para a ocorrência do acidente, 

sendo este fato o de maior controvérsia entre as partes, já que a parte 

autora alega que o caminhão guincho, de propriedade da parte requerida, 

estava parado e atravessado em meia pista, na contramão e sem 

sinalização, ao passo que a parte requerida alega que o caminhão guincho 

ficou com a plataforma fora da pista e a cabine no acostamento, além de 

ter realizado as sinalizações necessárias.

 A prova oral produzida também se apresentou bastante divergente 

quanto a esses fatos, vejamos.

 O Sr. Ederjanes Torres, quem dirigia o caminhão da parte autora do dia 

dos fatos, relatou em seu interrogatório prestado perante o juízo criminal 

(pen drive de fls. 376), que trafegava pelo local aproximadamente a 

80km/h, quando avistou uma luz de farol, momento em que baixou o farol 

do veículo e reduziu a velocidade, sendo que ao se aproximar mais perto, 

estranhou a posição do farol, deu luz alta, quando viu que tinha algo na 

pista.

 Contou que na hora que se aproximou, se desviou dos faróis, pois não 

sabia o que estava acontecendo naquele exato momento, não sabia que 

era um caminhão guincho, não sabia que a pista contrária estava livre, só 

sabia que tinha um obstáculo na sua pista.

 Relatou que num primeiro momento pensou que era uma ultrapassagem e 

que teriam que passar em três veículos na pista, assim, freou o caminhão 

e saiu para o acostamento, o máximo que poderia sair, pois estava 

carregado e poderia tombar.

 Informou que a colisão se deu na pista de rolamento, no início da 

plataforma do guincho, sendo que acabou arrastando o veículo guincho 

por alguns metros, no sentido para fora da pista.

 Aduziu que se um alerta, galho, qualquer coisa na pista, teria parado ou 

saído para pista contraria e teria evitado o acidente, afirmando que não 

havia nenhuma sinalização, nem o giroflex estava ligado.

 O Sr. Juliano Rodrigues de Oliveira, testemunha ouvida no juízo criminal 

(CD de fls. 369), declarou que é agente fiscal e no dia dos fatos uma 

pessoa avisou que tinha acontecido um acidente. Que se deslocou para o 

local, juntamente com seu colega Antonio, demoraram cerca de 10 a 15 

minutos para chegarem.

 Relatou que o guincho estava na contramão, com parte do caminhão para 

dentro da pista e parte para fora. Que a colisão se deu na prancha, que 

estava fora da pista.

 Acredita que com a colisão, o caminhão jogou o guincho mais para fora 

da pista.

 Informou que o acostamento media aproximadamente 50 a 70 cm e não 

caberia a cabine do guincho, relatando ainda que tinha um pequeno 

declive em relação ao asfalto e a plantação.

 Relatou que levaram de dois a três cones e não viu outros cones no local, 

nem galhos e nem giroflex ligado.

 O Sr. Niuton Pedro de Mattos, testemunha ouvida no juízo criminal (pen 

drive de fls. 376), declarou que chegou logo após o acidente, pois estava 

trafegando com seu caminhão logo atrás do caminhão da câmara fria, 

cerca de 50 a 60 metros.

 Relatou que o caminhão guincho estava na contramão, atravessado na 

pista, puxando um carro que estava fora da pista, uma Saveiro branca, 

sendo que para retirar a Saveiro o caminhão guincho obstruiu a pista de 

rolamento, por onde vinha o motorista Ederjanes.

 Aduziu que não era possível o caminhão guincho estar apenas no 

acostamento, pois o acostamento era em torno de meio metro. Informou 

também que existia um pequeno desnível em relação à plantação de soja.

 Informou que não tinha nenhuma sinalização no local, nem cones, nem 

galhos e quando chegou no local não tinha pisca-pisca e nem giroflex 

funcionando, sendo que os fiscais que posteriormente colocaram cones 

na pista.

 Contou que após o acidente, parou atrás, ligou o alerta e começou a 

prestar socorro às vítimas.

 Relatou o caminhão estava carregado de carne, em torno de 26 

toneladas, esclarecendo que quando caminhão está carregado ele precisa 

de maior espaço para frenagem.

 Alegou que não era possível o motorista tomar outra manobra para evitar 

o acidente, que ele tentou até sair para a direita. Que tinha marca de 

frenagem no local.

 Esclareceu que o guincho foi atingido na lateral, meio metro atrás da 

cabine e com a colisão o caminhão jogou o guincho mais para fora da 

pista.

 O Sr. Rafael Alexandre Ninim de Mattos, testemunha ouvida no juízo 

criminal (pen drive de fls. 376), declarou que no dia dos fatos estava com 

seu pai e trefegavam cerca de 800 metros a 1 km atrás do caminhão da 

parte autora, assim, chegaram logo após o acidente.

 Relatou que não verificou nenhuma sinalização na pista, nem o giroflex do 

guincho ligado, aduzindo que após os fiscais do posto fiscal que tem 

próximo ao local é quem colocaram cones na pista.

 Contou que quando chegaram no local o guincho estava com a parte da 

cabine em cima da pista e uma pequena parte da carreta para fora da 

pista.

 O Sr. José Carlos Falcão, policial civil ouvido no juízo criminal (pen drive 

de fls. 376), relatou que a policia militar avisou que havia ocorrido um 

acidente com vítima fatal. Que foram até o local e pode perceber que tinha 

um caminhão guincho puxando uma Saveiro que estava no meio da 

plantação de soja.

 Contou que o guincho estava estacionado na pista na contramão e o 

caminhão do Translaço veio e colidiu no guincho. Informou que não pode 

precisar quantos metros o caminhão guincho estava invadindo a pista, 

pois quando chegou no local o acidente já tinha acontecido e os 

caminhões já estavam em outra posição.

 Esclareceu que o local do acidente era uma reta, não tinha marca de 

frenagem, não tinha sinalização, não tinha cone e nem giroflex, o 

acostamento era pequeno, menos de um metro e tinha um pequeno declive 

com relação à lavoura.

 Contou que nunca foram chamados para auxiliar na interdição de pista e 

acredita que os policiais militares também não.

 O Sr. Maerço Gonçalves Magalhães, policial civil ouvido no juízo criminal 

(pen drive de fls. 376), declarou que segundo relatos colhidos no local, o 

guincho estaria socorrendo um veículo que teria saído da rodovia, sendo 

que ao recolher esse veículo, o guincho teria ficado com a parte da frente 

atravessado na pista contramão e nisso escureceu e uma careta que ia 

sentido Campo Novo, acabou colidindo nesse guincho.

 Relatou que foi constatado que o farol do guincho atrapalhou a visão do 

motorista da carreta. Que a carreta freou, mas acabou colidindo. Que tinha 

marca de frenagem.

 Esclareceu que quando chegou no local o guincho estava com sua cabine 

sobre o acostamento e a traseira para fora, afirmando que estava nessa 

posição devido ao impacto, que acabou jogando o guincho para a lavoura.

 Relatou que o acostamento era pequeno e não observou se tinham 

cones.
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 O Sr. Valdecir Lima dos Santos, testemunha ouvida neste juízo às fls. 

462/463, declarou que chegou no local duas horas após o acidente, sendo 

que foi com um Scania para prestar assistência ao caminhão da parte 

autora, para, se fosse preciso, transportar a carreta carregada da carne.

 Relatou que o acidente ocorreu a noite, em uma reta e a estrada estava 

boa.

 Informou que o motorista da Translaço estava no local e lhe contou que 

quando avistou o caminhão atravessado na pista, saiu para a direita, 

sentido acostamento, tendo também lhe relatado que não tinha sinalização.

 Contou que não tinha mato e não viu o giroflex ligado, porém, não sabe 

dizer se ele estava funcionando ou não no momento do acidente. Que 

quando chegou viu apenas quatro cones que foram trazidos pelos fiscais 

do posto fiscal e, inclusive, depois devolveu os cones no posto fiscal. 

Afirmou que não viu se tinham outros cones, não tinha matos para 

sinalizar o local.

 Relatou que a carreta atingiu o começo da prancha e não chegou a 

danificar a cabine. Que o giroflex fica encima da prancha.

 Acredita que o caminhão estava carregado com aproximadamente 27 

toneladas e com esse peso, precisaria de pelo menos 300 metros para 

parar o caminhão. Que pelo tacógrafo de fls. 185 o caminhão estava 

menos de 80 km por hora.

 Relatou que o acostamento media entre 80 cm a 1 metro, não era plaino, 

pois, tinha um pouco de caimento para o lado da lavoura.

 Aduziu que não tinha como posicionar o guincho inteiro no acostamento e 

que o guincho tinha que ficar com o eixo traseiro pelo menos no 

acostamento, pois se descesse mais, não conseguiria voltar para a pista. 

Que acredita que o guincho mede em torno de 7 metros entre cabine e a 

prancha.

 Relatou que a colisão se deu uma parte no acostamento e outra na pista e 

que o caminhão empurrou o guincho para fora da pista. Que acredita que 

a distância entre a roda traseira e a cabine é de 3 metros e, portanto, o 

guincho estaria invadindo aproximadamente 2 metros da pista. Afirmou 

que não tem possibilidade da carreta ter jogado o guincho para dentro da 

pista.

 Alegou que de acordo com sua experiência, o caminhão demoraria em 

torno de 90 dias para reparar o caminhão, pois estragou muito. Que na 

época que trabalhava com carreta frigorifico, fazia em média de duas a 

três viagens no mês e em média dava 17 mil cada viagem, mas não sabe 

precisar o valor dos gastos.

 O Sr. Luiz Augusto da Silva, motorista da requerida na época dos fatos, 

relatou em seu interrogatório prestado perante o juízo criminal (pen drive 

de fls. 376), que quando chegou no local para resgatar o veículo, 

primeiramente encostou o caminhão guincho no acostamento, sentido 

Campo Novo do Parecis-MT, porém, o cabo não alcançou, mesmo com a 

extensão.

 Contou que como o carro estava parado no sentido Brasnorte, virou o 

caminhão, na contramão, e então o cabo alcançou. Assim, conseguiu 

puxar o carro para perto do caminhão e quando já tinha colocado as duas 

rodas dianteiras do veículo na prancha, o Alexandre gritou para sair de 

perto do caminhão, momento em que escutou freada, só viu um clarão e 

quando acordou estava do outro lado.

 Relatou que o caminhão da autora bateu depois da cabine, no 

acostamento, que a prancha do guincho estava fora da pista, uma roda 

estava no acostamento e uma parte do para-choque na pista.

 Informou que antes de virar o caminhão guincho na contramão, sinalizou a 

pista sentido Brasnorte, com cinco cones e moitas de capim, colocou o 

farol em meia luz, ligou o alerta, o giroflex já estava ligado, pois é de praxe 

andar com ele ligado à noite. Contou ainda que o carro que estava 

resgatando também estava com o alerta ligado.

 A Sra. Joana Aparecida Ferreira da Silva, esposa do motorista da 

requerida, foi ouvida no juízo criminal (CD de fls. 369) e informou que foi 

juntamente com seu esposo e dois filhos acompanhar o atendimento.

 Relatou que o carro estava fora da pista, no lado esquerdo, sendo que 

seu esposo parou no acostamento, meio virado para dentro da plantação, 

para puxar o carro.

 Esclareceu que seu esposo colocou cones e galhos e que a cabine do 

guincho ficou no acostamento e não ocupava a pista de rolagem.

 Contou que o farol do guincho iluminava o outro lado, não a rodovia, pois 

o caminhão guincho estava atravessado.

 O Sr. Gentil Luiz Galleti, testemunha ouvida no juízo criminal (pen drive de 

fls. 376), declarou que passou a noite no local e o guincho estava parado 

para socorrer um carro. Que parou e perguntou se o motorista precisava 

de alguma coisa e como ele disse que estava tudo certo, foi embora para 

seu sitio, que fica há 300 metros do local.

 Contou que o guincho estava no acostamento, na diagonal, fora da pista, 

sendo que a prancha estava dentro da plantação e a cabine no 

acostamento, com um rodado perto da faixa branca. Que um veículo 

poderia passar normalmente pela pista.

 Relatou que tinham cinco ou seis cones há uns 80 a 100 metros no 

sentido de Brasnorte-MT, também tinham moitas de capim e o giroflex 

estava ligado, tanto que já deduziu que era um acidente e parou no local.

 Relatou que não existia desnível entre o acostamento e a soja e o local é 

uma reta, de fácil visibilidade.

 Informou que ficou sabendo do acidente somente no outro dia e foi no 

local. Que o caminhão bateu depois da cabine, no início da prancha e que 

pela posição que o caminhão guincho estava, com o colisão ele seria 

arrastado para dentro da pista.

 O Sr. Ademar Lima dos Santos, testemunha ouvida no juízo criminal (CD 

de fls. 369), declarou que chegou no local do acidente por volta das 

quatro horas da manhã para cuidar do caminhão guincho.

 Contou que quando chegou no local o caminhão guincho estava para 

frente da faixa branca, no acostamento, não na pista de rolamento e a 

traseira estava quase na soja, a luz e giroflex estavam ligados. Não viu 

sinalização de cones.

 Relatou que o local é uma reta e não tinham buracos na pista.

 O Sr. José Eliseu Passos de Oliveira, testemunha ouvida no juízo criminal 

(CD de fls. 369), declarou que chegou no local do acidente por volta das 

quatro horas da manhã, sendo que o caminhão guincho estava num 

ângulo de 45º e o caminhão câmara fria estava fora da pista.

 Contou que o caminhão câmara fria bateu totalmente fora da pista, na 

parte de terra e com o impacto o guincho foi jogado para dentro da pista.

 Esclareceu que é procedimento sinalizar o local do acidente, explicando 

ainda que quando a prancha é acionada, o giroflex aciona 

automaticamente.

 Relatou que viu galhos na pista, próximo ao acidente, a uma distância de 

50 a 100 metros do local do acidente e que uns 20 a 30 dias após o 

acidente passou pelo local e constatou pedaços de cones .

 Informou que a plantação que existia no local era quase no mesmo nível 

do asfalto, tinha cascalho e não era declive.

 Como se vê, a prova oral produzida se apresenta divergente, porém, é do 

meu convencimento que as testemunhas que estiveram no local dos fatos 

antes da colisão possuem melhores condições de informar quanto à 

existência ou não de sinalização pela parte requerida e também a exata 

posição do caminhão guincho quando realizava o resgate do veículo 

Saveiro.

 Nessa linha de ideias, destaco o depoimento prestado pela testemunha 

Gentil Luiz Galleti, que relatou ter passado pelo local dos fatos antes do 

acidente.

 Conforme alhures transcrito, referida testemunha foi categoria ao afirmar 

que o guincho estava no acostamento, na diagonal, fora da pista, sendo 

que a prancha estava dentro da plantação e a cabine no acostamento, 

com um rodado perto da faixa branca, tendo salientado que um veículo 

poderia passar normalmente pela pista.

 Também relatou que havia sinalização no local, pois visualizou cinco ou 

seis cones há uns 80 a 100 metros do local no sentido de Brasnorte-MT, 

além de moitas de capim. Também informou que o giroflex estava ligado, 

tanto que quando viu já deduziu que era um acidente e parou no local.

 Também merece ser destacado o depoimento da Sra. Joana Aparecida 

Ferreira da Silva, esposa do motorista da requerida, que afirmou que seu 

esposo colocou cones e galhos na pista e que a cabine do guincho ficou 

no acostamento, não ocupando a pista de rolagem.

 No mesmo sentido foi o depoimento do Sr. Luiz Augusto da Silva, 

motorista da requerida na época dos fatos, que informou que a prancha 

do guincho estava fora da pista, uma roda estava no acostamento e 

apenas uma parte do para-choque ficou na pista.

 Relatou ter sinalizado a pista, sentido Brasnorte, com cinco cones e 

moitas de capim, bem como colocou o farol em meia luz, ligou o alerta e 

contou que o giroflex já estava ligado, pois é de praxe andar com ele 

ligado à noite.

 A testemunha José Eliseu Passos de Oliveira relatou ainda que

 quando a prancha é acionada, o giroflex liga automaticamente.

 As demais testemunhas ouvidas estiveram no local após o acidente, de 

modo que a posição que o veículo guincho estava e as condições da 

sinalização já havia se alterado com a colisão.
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 Inclusive o giroflex que pode ter sido danificado com a colisão, pois 

conforme relatado pelas testemunhas, o caminhão Scania colidiu no início 

da prancha do caminhão guincho, local em que fica instalado o giroflex.

 Ademais, o caminhão guincho, de propriedade da requerida Araújo Auto 

Center Ltda EPP, é classificado como veículo prestador de serviços de 

utilidade pública, conforme art. 3º, § 1º, III, da Resolução do CONTRAN nº 

268 de 15/02/2008, vejamos:

“Art. 3º Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, 

referidos no inciso VIII do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, 

identificam-se pela instalação de dispositivo, não removível, de iluminação 

intermitente ou rotativa, e somente com luz amarelo-âmbar.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores 

de serviço de utilidade pública:

I - os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de 

água e esgotos, de gás combustível canalizado e de comunicações;

II - os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, 

quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário;

III - os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à 

circulação pública;

IV - os veículos especiais destinados ao transporte de valores;

V - os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em 

órgão rodoviário para tal finalidade;

VI - os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da 

Administração Pública.

§ 2º A instalação do dispositivo referido no caput deste artigo, dependerá 

de prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou do 

Distrito Federal onde o veículo estiver registrado, que fará constar no 

Certificado de Licenciamento Anual, no campo 'observações', código 

abreviado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito 

da União.

 Assim, de acordo com o art. 29, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e o 

art. 4º da Resolução do CONTRAN nº 268 de 15/02/2008, os veículos que 

prestam serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, 

gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, 

desde que devidamente sinalizados, vejamos:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 

obedecerá às seguintes normas:

[...]

VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em 

atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da 

prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar 

identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN”;

“Art. 4º Os veículos de que trata o artigo anterior gozarão de livre parada 

e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições 

estabelecidas na legislação de trânsito ou através de sinalização 

regulamentar, quando se encontrarem:

I - em efetiva operação no local de prestação dos serviços a que se 

destinarem;

II - devidamente identificados pela energização ou acionamento do 

dispositivo luminoso e utilizando dispositivo de sinalização auxiliar que 

permita aos outros usuários da via enxergarem em tempo hábil o veículo 

prestador de serviço de utilidade pública.

Parágrafo único. Fica proibido o acionamento ou energização do 

dispositivo luminoso durante o deslocamento do veículo, exceto nos casos 

previstos nos incisos III, V e VI do § 1º do artigo anterior”.

 Em razão dessa prerrogativa, não há como se reputar ilegal a conduta da 

parte requerida em posicionar o caminhão guincho na contramão, já que 

estava efetivamente prestando serviços de socorro mecânico ao veículo 

Saveiro e havia realizado a sinalização necessária, com o acionamento do 

giroflex e colocação de cones e moitas de mato próximo ao local.

 A sinalização empregada pela parte requerida se mostrou suficiente tanto 

que a testemunha Gentil Luiz Galleti, quando passou pelo local, 

visualizou-a e parou para verificar se o motorista do guincho necessitava 

de auxilio.

 Além disso, o próprio motorista da parte autora, Sr. Ederjanes Torres, 

relatou que enxergou, há uma certa distância, uma luz a frente, ocasião 

em que deveria ter redobrado a atenção e diminuído a velocidade, já que 

estava carregado com cerca de 26 toneladas de carne, o que demandaria 

uma resposta mais demorada da frenagem. Contudo, o que se constata 

pelo tacógrafo acostado às fls. 185 é que no momento da colisão, o 

veículo da parte autora trafegava a aproximadamente 80 km/h.

 Apesar do motorista da parte autora estar, no momento do acidente, 

trafegando dentro da velocidade permitida para uma rodovia, a velocidade 

se mostrava incompatível com a situação verificada no momento, qual 

seja, a existência de uma luz na pista, sem saber ao certo do que se 

tratava, o que poderia demandar uma frenagem imediata do veículo.

 Logo, o motorista da parte autora deixou de observar o disposto no art. 

28 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que: “O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

 Portanto, a parte autora não desincumbiu de seu ônus de comprovar, 

satisfatoriamente, a existência de culpa da parte requerida no acidente 

que ocasionou os danos materiais pleiteados, de modo que a medida que 

se impõe é a improcedência da ação, já que a parte requerida comprovou 

ter adotado as cautelas necessárias para proceder o resgate do veículo 

Saveiro.

 Aliás, essa também foi a conclusão do juízo da 23ª Vara Cível de Brasília, 

ao julgar parcialmente procedente o processo nº 2013.1.1.106787-2, 

atribuindo a responsabilidade do acidente ao motorista do veículo Scania, 

conforme fls. 391/397.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da causa.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163447 Nr: 521-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY FONSECA SILVA JUNIOR, STEFANIE 

RODRIGUES LAURINI

 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: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 

12.983

 Autos nº: 163447.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, diga a parte exequente sobre os 

petitórios de fls. 137 e fls. 139/140.

 Aliás, deve ser corrigida a numeração do feito a partir da folha 139, uma 

vez que a página seguinte ficou sem numeração.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219282 Nr: 9363-04.2016.811.0055

 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): RIKELLE GOMES MAIA

 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: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 219282.

 Vistos,

Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de gratuidade de justiça da 

Requerente.

Pois bem. A questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 

1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim 
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dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 Prevê ainda a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

 Assim, a gratuidade da justiça também poderá ser conferida à pessoa 

jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo da atividade empresarial.

Ademais, verifico que a parte Requerente trata-se de uma 

Microempreendedora Individual. Nesse sentido tem se manifestado as 

jurisprudências quanto a gratuidade de justiça ao Microempreendedor 

Individual:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória c.c. indenização por danos 

morais - Agravo de Instrumento tirado contra decisão que indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, vez que não restou 

comprovada sua condição de hipossuficiência financeira - Declaração de 

pobreza apresentada - Autora dispensada de apresentar declaração de 

Imposto de Renda - Microempreendedora individual MEI que não se 

dissocia patrimonialmente da pessoa natural respectiva - Informações nos 

autos que possibilitam a conclusão de que a agravante se encaixa nos 

padrões de pessoa necessitada, fazendo jus, portanto, ao benefício – 

Situação que pode ser revista, se o caso, diante do oferecimento de 

impugnação – Benefício concedido nesta sede. Tutela antecipada para 

exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito – 

Impossibilidade de análise nesta Instância, sob pena de supressão de um 

grau de jurisdição, visto que a questão não foi analisada em primeiro grau 

- Recurso parcialmente provido, somente para conceder à autora os 

b e n e f í c i o s  d a  g r a t u i d a d e .  ( T J - S P  –  P r o c e s s o :  A I 

2013035-37.2016.8.26.0000; Orgão Julgador: 31ª Câmara de Direito 

Privado; Publicação: 16/02/2016; Relator: Carlos Nunes)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.

 I- Em se tratando de firma individual, verdadeira ficção jurídica em que o 

patrimônio da pessoa natural se confunde com o da empresa, basta a 

simples declaração da parte de que não possui condições de arcar com 

os custos do processo para que o benefício da justiça gratuita seja 

concedido. II- Apesar de não constituir entendimento uníssono, os 

tribunais pátrios apresentam inclinação nesse sentido que, a meu ver, 

afigura-se como mais adequado. III- Além disso, na hipótese vertente a 

agravante é micro empreendedora individual, constituindo objeto da 

demanda a discussão afeta a supostos débitos cobrados indevidamente 

pela agravada que teriam levado ao fechamento do estabelecimento 

comercial. IV- Recurso provido.

(TJ-ES – Processo: AI 09047131420118080000; Orgão Julgador: QUARTA 

CÂMARA CÍVEL; Publicação: 02/04/2012; Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE 

ABREU)

 Desse modo, diante dos documentos de fls. 76/79, defiro a gratuidade da 

justiça à Requerente, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Igualmente, também defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

Requerida.

Pois bem. Passo agora a análise das preliminares arguidas pela parte 

Requerida.

Quanto a preliminar suscitada pela Requerida acerca da ausência dos 

pressupostos processuais, verifico que não prospera, haja vista que são 

alegações genéricas. Ademais, a inicial possui coerência entre a causa de 

pedir e os pedidos, estando devidamente fundamentada, bem como os 

documentos juntados são contundentes e se relacionam com o objeto da 

ação.

Agora, com relação a preliminar alegada pela Requerida de conexão com o 

processo nº 8011735.81.2016.8.11.0055, em trâmite no Juizado Especial 

desta Comarca, entendo que não é o caso, eis que naqueles autos o 

objeto da ação é a responsabilização pela morte do animal de estimação 

em decorrência de maus tratos.

Deste modo, para que haja conexão entre duas ações é necessário que a 

causa de pedir ou os pedidos sejam comuns, nos termos do art. 55, do 

CPC. Contudo, verifico que a causa de pedir da ação em trâmite no 

Juizado Especial diverge da presente ação, eis que nesta se discute a 

responsabilização pelos danos materiais causados à empresa 

Requerente, bem como aos danos decorrentes da mácula do nome e da 

imagem da mesma, enquanto naquela, por outro lado, a causa de pedir 

está fundada nos danos decorrentes da morte do animal de estimação.

Cumpre-me ressaltar que a causa de pedir remota de ambas as ações, ou 

seja, as razões de fato, são distintas, tendo em vista a especificidade da 

tutela pretendida em cada ação. Nesse viés, entendo que não há risco de 

decisões conflitantes, justamente pela distinção clara entre os processos.

Ora, ainda que os fatos suscitados nesta ação e na ação em trâmite no 

JEC tenham origem em uma mesma circunstância fática, é possível 

verificar consequências jurídicas diversas, com causa de pedir e pedidos 

distintos, razão pela qual entendo que não há conexão.

Ademais, levando-se em consideração o princípio da economia 

processual, entendo que a reunião processual acarretaria prejuízos, tendo 

em vista que, em consulta ao processo em trâmite no Juizado Especial 

Cível desta Comarca, verifiquei que o mesmo se encontra na fase 

instrutória, quando, por outro lado, os presentes autos estão ainda na 

fase saneadora.

Isto posto, entendo que não é o caso de conexão. Neste mesmo sentido, 

não prospera igualmente a preliminar arguida pela Requerida quanto ao juiz 

prevento, pois o objeto das demandas mencionadas são distintos, motivo 

pelo qual o prosseguimento desta ação não trará nenhum prejuízo.

Outrossim, quanto a preliminar de suspensão dos presentes autos até a 

investigação do Termo de Ocorrência Circunstanciado, onde se busca a 

verificação de eventual responsabilidade da parte Autora por lesão 

corporal, injúria e maus tratos contra animais, entendo que também não é o 

caso.

Isso porque, conforme documentos juntados às fls. 329/334, foi promovido 

o arquivamento dos autos de procedimento preparatório, que analisava 

justamente os maus tratos contra o animal de estimação.

Além do mais, entendo que o julgamento deste processo independe do 

julgamento de outra causa, inclusive da que se encontra em trâmite no 

Juizado Especial Criminal, eis que o conhecimento de mérito destes autos 

independe do reconhecimento de fato delituoso na ação do JECRIM, pois a 

causa de pedir e os pedidos não se relacionam.

 Portanto, rejeito as preliminares arguidas pela parte Requerida.

Isto posto, passo agora para análise do pleito reconvencional.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que a reconvenção proposta 

tem por objetivo a condenação da parte Requerente ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência da morte do animal de 

estimação da Requerida.

Contudo, conforme narrativas da própria Requerida, é possível verificar 

que a mesma já ingressou com uma ação no Juizado Especial Cível desta 

Comarca (Cód. nº 8011735.81-2016.811.0055), de acordo com cópia da 

inicial juntada às fls. 347/402, com a mesma causa de pedir e pedido da 

reconvenção.

Assim, tendo em vista que a presente reconvenção e a ação em trâmite no 

Juizado Especial Cível (JEC) possuem as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, é do meu convencimento há ocorrência de litispendência, eis que a 

reconvenção reproduziu ação anteriormente ajuizada no JEC e que ainda 

se encontra em curso.

 Nesse sentido também tem se posicionado as jurisprudências quanto a 

possibilidade de configuração de litispendência em sede reconvencional. 

Veja:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE. CONTRATO DE MÚTUO. 

RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. 

COMPROVADA. RECONVENÇÃO. PREJUDICADA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1 - Ocorre litispendência quando há identidade de ação, 

cujas partes, causa de pedir e pedido são os mesmos. No caso, 

verifica-se a referida identidade na pretensão formulada na reconvenção, 

o que prejudica o conhecimento desta última. 2 - Previsto no contrato de 

mútuo que o devedor autoriza ao credor somente efetuar o resgate ou 

portabilidade das contribuições vertidas para fundo de previdência 

fechada, mediante a prévia quitação da dívida ou dedução do saldo 

devedor do valor a ser resgatado, o pleito de compensação deve ser 

provido. Precedente. 3 - Deu-se parcial provimento ao recurso.”

(TJ-DF 20150110665362 0018971-39.2015.8.07.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 26/10/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 03/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR 

- RECONVENÇÃO PREVIAMENTE APRESENTADA EM OUTRO PROCESSO - 

LITISPENDÊNCIA - CARACTERIZÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para 

caracterização da litispendência, não é preciso que ambas as ações 

sejam ajuizadas pelo mesmo Procurador ou com reprodução ipsis litteris 

das razões de fato e de direito. Basta que, do exame de ambas as peças 

inaugurais, constate-se que o objetivo é um só e decorrente da mesma 

situação (de fato e de direito), envolvendo os mesmos litigantes. - A 

reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, também está apta a 

configurar litispendência, até porque o que o legislador pretendeu evitar 

por meio desse fenômeno é o risco de decisões conflitantes e a 

movimentação desnecessária da máquina judiciária. - Recurso 

desprovido.”

(TJ-MG - AC: 10701130126660001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/06/2014)

Ante o exposto, haja vista a ocorrência de litispendência, julgo extinta a 

reconvenção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do 

Código de Processo Civil.

Por fim, verifico que a impugnação à contestação de fls. 292/324 é 

apócrifa. Desta forma, intime-se o procurador da Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício.

 Não existindo outras questões processuais pendentes, sendo as partes 

capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito.

Assim, reputo pertinente a produção de prova documental e oral.

Deste modo, com relação a prova documental, entendo necessária a 

juntada da radiografia original realizada no animal de estimação. Assim, 

intime-se a parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

referido documento aos presentes autos.

Ademais, para a produção de prova oral, reputo pertinente o depoimento 

pessoal das partes e inquirição de testemunhas.

Por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos controvertidos: a) 

ação ou omissão da Requerida; b) existência de dano; c) extensão do 

dano; d) nexo de causalidade; e) existência de culpa.

Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127155 Nr: 6100-71.2010.811.0055

 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: JOACIR MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 127155.

 Vistos,

 Diante da manifestação do Contador Judicial de fls. 433, verso, torna-se 

forçoso nomear perito para proceder à liquidação devida.

 Assim, nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

 Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

 Havendo concordância quanto aos honorários, intime-se a parte autora 

para depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, libere-se 50% para início dos trabalhos, devendo o expert ser 

advertido que o laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 

473 do NCPC.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104296 Nr: 3066-59.2008.811.0055

 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 CARLOS VELASCO, MARILEIA SILVESTRE 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Autos nº. 104296.

Vistos,

A parte autora, às fls. 656/657 impugnou os documentos juntados pela 

parte requerida, pugnando pelo desentranhamento da petição e 

documentos de fls. 465/645.

Referido pedido será apreciado em sentença, ocasião em que será 

possível melhor análise da pertinência da juntada dos referidos 

documentos.

 Com relação à petição de fls. 663/664 da parte requerida, indefiro o 

pedido para que a parte autora apresente cópia dos documentos 

pessoais, registro de empregado e cópia da CTPS e comprovantes de 

pagamentos de salários da testemunha Salvador Rodrigues dos Santos, 

em razão de não ter ocorrido nenhuma insurgência quanto sua oitiva em 

audiência.

 Quanto aos dados da carta precatória para a oitiva da testemunha 

Antônio Paulo Trentin, constato que às fls. 670 consta o número da carta 

precatória, o juízo em que tramita e a data em que foi designada a 

audiência, sendo desnecessária a intimação da parte autora para trazer 

essas informações.

 Intimem-se as partes para cientificá-las que a oitiva da testemunha 

Antônio Paulo Trentin foi designada para o dia 02/05/2018 às 14:30 horas 

no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cambé-PR, informado às fls. 670.

Devolvida a carta precatória, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 

647.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 26954-42.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, JDC.SANTO AMARO-SP 

4ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 
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OAB:10.365-4/MT, WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263021.

 Vistos,

 1- Oficie-se o juízo deprecante solicitando cópia do auto de penhora, sob 

pena de devolução da carta precatória.

 2- Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, 

devendo as partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se 

manifestarem em 15 dias.

 3- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 4- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 5- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 6- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 7- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “6” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 8- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 9- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 10- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “6, b” da presente decisão.

 11- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145451 Nr: 5133-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM GREGORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Autos nº: 145451.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Benjamim Gregório dos Santos.

 Executado: Oi S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Benjamim Gregório 

dos Santos, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais, repetição de 

indébito e honorários sucumbenciais, conforme fls. 192/196 e fls. 197/200.

 A sentença foi proferida em 11/04/2014 (fls. 128/132), tendo transitada 

em julgado em 03/02/2015 (fls. 188), após a interposição de recurso ao 

TJMT.

 Em 29/04/2015 (fls. 192/196) e 08/05/2015 (197/200) a parte credora 

requereu o cumprimento de sentença.

 O cumprimento de sentença foi recebido em 29/06/2015 (fls. 201/202), 

sendo que após ter permanecido inerte, foi realizado o bloqueio de valores 

junto a conta bancária da parte executada (214), valor que foi 

posteriormente liberado em favor da parte credora às fls. 227.

 Às fls. 224 a parte exequente requereu o prosseguimento do 

cumprimento de sentença em relação ao valor remanescente, contudo, às 

fls. 228 foi determinada a suspensão do processo em observância a 

determinação do juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde 

tramita o processo de recuperação judicial da parte executada.

 Às fls. 231 foi certificado o decurso do prazo de suspensão do 
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processo.

 Às fls. 240 foi determinada a intimação da parte exequente para corrigir a 

memória de cálculo, em razão do evidente equivoco. Em seguida 

determinou-se a intimação da parte executada para se manifestar.

 Às fls. 242/244 a parte exequente apresentou memória de cálculo 

corrigida.

 Às fls. 251 a parte exequente requereu a indisponibilidade de valores da 

parte executada.

 Às fls. 252 foi certificado o decurso do prazo para a parte executada se 

manifestar quanto à memória de cálculo.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação judicial à 

Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial, conforme decisão 

anexa.

 O crédito perquirido nos presentes autos já existia na data do pedido de 

recuperação judicial formulado pela empresa executada, razão pela qual, 

está sujeito à recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei 

n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

 Assim, com a concessão da recuperação judicial que, in casu ocorreu em 

08/01/2018, incide a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme 

estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as ações são 

suspensas (art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de 

recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a 

decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59,caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento 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. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, 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.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Portanto, a medida que se impõe é a extinção do presente cumprimento de 

sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256810.

 Vistos,

 A presente carta precatória tem por finalidade a alienação do imóvel 

penhorado, conforme esclarecido às fls. 30v pelo juízo deprecante.

 Assim, a fim de dar cumprimento ao ato deprecado, nomeio o leiloeiro 

credenciado José Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington 

Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, 

com endereço na Rua Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, 

CEP 78 .068-340 ,  te le fone :  (65 )  99997 -1717 ,  e -ma i l : 

araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 
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para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes nos itens “a” a “h” desta decisão, inclusive 

quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270372 Nr: 1434-46.2018.811.0055

 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: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CLASSICO RESTAURAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270372.

 Vistos,

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar 

ajuizada por Pedro Gelson Disconzi em face de Espaço Clássicos 

Restaurações Ltda, ambos qualificados na inicial.

 Alega a parte autora que celebrou contrato de locação com a parte 

requerida, com prazo de duração de 01/08/2016 a 31/07/2017 podendo 

ser prorrogado, com valor de R$ 3.250,00.

 Afirma que a parte requerida está inadimplente desde o mês de junho de 

2017, além de estar descumprindo o contrato, pois não pagou o IPTU e não 

tem realizado a limpeza do pátio.

 Conta que em razão da inadimplência, ajuizou ação de execução, a qual 

tramita em apenso (cód. nº 264207).

 Por conta disso, requereu a concessão de liminar para que a parte 

requerida desocupe o imóvel de imediato, tendo oferecido como caução, o 

próprio imóvel objeto da locação.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/24.

 Às fls. 25 foi determinado o apensamento ao processo de execução cod. 

nº 264207, bem como a juntada de comprovante de renda atual ou outro 

documento que passa demonstrar sua condição de hipossuficiente.

 Às fls. 26 foi realizado o apensamento do processo.

 Às fls. 27 a parte autora alegou que sua renda mensal é a proveniente de 

sua aposentadoria e que não vem recebendo os valores provenientes do 

aluguel, reafirmando sua impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas processuais.

 É o breve relatório decido.

 Analisando os autos, verifico que razão assiste à parte autora quanto ao 

pedido liminar de desocupação.

 Isto porque, com efeito, a Lei nº 8.245/91 regulamentou em seu art. 59, 

parágrafo 1º, as hipóteses determinadas de deferimento de tal medida, 

exigindo-se, todavia, tão-só o preenchimento de seus respectivos e 

particulares requisitos, tratados e especificados taxativamente nos seus 

incisos de I a IX.

 Consigno ainda, que para a concessão da medida pleiteada basta a 

adequação da situação fática apresentada em Juízo a um daqueles 

incisos retro mencionados, não se exigindo que a pertinência da medida 

seja rigorosamente demonstrada tal como na hipótese de antecipação dos 

efeitos da tutela previstas nos artigos 300 a 311 do Código de Processo 

Civil. Neste sentido, trago à colação o escólio de Silvio de Salvo Venosa, in 

litteris:

 “Como o art. 59 em testilha, porém, é específico e restritivo quanto a 

determinadas ações de despejo de forma exclusiva, deve prosperar o 

entendimento segundo o qual apenas nessas hipóteses do parágrafo 

primeiro é liminar de desocupação, que se traduz em antecipação de 

tutela. (...)

 Como se nota, a tutela antecipada, no despejo, possui extensão menor do 

que a regra geral criada no Código de Processo Civil, contudo sua 

compreensão é mais extensa, pois seus requisitos são menos rigorosos, 

bastando a tipificação de uma das hipóteses dos incs. I a IV”. (grifei) 

(apud Lei do inquilinato comentada, 7 ed. rev. atual., São Paulo: Atlas, 

2004, p. 287).

 In casu, vislumbro que a media liminar se justifica, porquanto presentes o 

fundamento e os requisitos exigidos no inciso IX do art. 59 da Lei do 

Inquilinato, traduzindo-se os mesmos na notícia de que a parte requerida 

deixou de pagar os aluguéis a partir de junho de 2017.
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 Além disso, as circunstâncias recomendam a antecipação de tutela, pois 

o atual ocupante do imóvel é, na verdade, um locatário que não cumpre 

com seu principal dever contratual que é o de pagar pontualmente os 

alugueres, restando plenamente configurada a ausência de boa-fé do 

requerido. Neste mesmo sentido os seguintes julgados:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. Ação de 

despejo fundada na falta de pagamento dos locativos. Desnecessidade de 

prévia notificação do locatário, para a obtenção de liminar de 

desocupação. Contrato de locação desprovido de garantia. Requisitos 

elencados no art. 59, § 1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, presentes. Liminar de 

desocupação do imóvel deferida. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70063634034 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de 

Julgamento: 26/02/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/03/2015). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - 

ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS 

ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 

8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento contratual 

dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no 

artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a 

liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez que 

arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJ-MT, AI 157241/2013, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 

02/04/2014). (grifo nosso).

 Quanto à caução, a Lei n.º 8.245/91 ainda exige a prestação de caução 

idônea no valor não inferior a três meses de aluguéis. A jurisprudência tem 

aceitado o oferecimento do próprio bem imóvel, desde que corresponda ao 

valor dos três meses de alugueis e não possuía ônus. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 15 DIAS – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 59, §1°, INCISOS IX, DA LEI 8.245/1991 – 

DECISÃO QUE EXIGE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM PECÚNIA – DECISÃO 

REFORMADA APENAS PARA ADMITIR A CAUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO, 

DESDE QUE DESPROVIDO DE QUAISQUER ÔNUS. - Recurso provido, com 

observação”. (TJSP; AI nº 2023886-67.2018.8.26.0000; Relator (a): 

Edgard Rosa; 25ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 

15/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LIMINAR DE DESPEJO. CAUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL NA ESPÉCIE, LIVRE 

DE ÔNUS REAIS. AGRAVO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70054295696, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/05/2013).

 No caso em apreço, observo que o imóvel objeto da locação possui 

vários ônus, o que impossibilita sua admissão como caução, fazendo-se 

necessária a apresentação de caução no valor não inferior a três meses 

de aluguéis.

 Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, desde que prestada caução no 

valor equivalente a 3 (três) meses do atual aluguel, sendo que a caução 

deverá ser materializada por meio de depósito judicial.

 Após expeça-se mandado de desocupação a ser cumprido pela parte 

requerida em 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitando-se ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o que faço com arrimo no art. 79 da Lei nº 

8.245/91.

 Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para contestar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, requerer autorização para 

purgação da mora (art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91).

 Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 5 (cinco) dias 

para o locatário depositar o principal, multas previstas no contrato, juros 

de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios desde já 

fixados em 10 % (dez por cento) do valor do débito atualizado para tal 

hipótese.

 Efetuado o depósito, se o locador em 15 (quinze) dias alegar que a oferta 

não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso não seja complementado o depósito, o pedido de rescisão 

prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (art. 62, inciso IV, da Lei nº 8.245/91).

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, determino a prioridade de tramitação processual, com fulcro no 

art. 71 da Lei 10.471/2003.

 Expeça-se o necessário.

 Tangara da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58829 Nr: 480-83.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 58829.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 332/333, ficando mantidas todas as condições de 

fls. 316/317.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 996-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO KLEIN SOARES - 

OAB:189.844-RJ, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 

346.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 451.

 Vistos,

A parte executada, às fls. 297/298, alegou que o cálculo apresentado pela 

parte exequente está excessivo e em desacordo com a coisa julgada, uma 

vez que na inicial indicou o valor de R$ 365.840,28 em 10 de julho de 1995 

e no último cálculo apresentado partiu do valor de R$ 540.540,00 em 15 de 

setembro de 1994.

Além disso, a parte executada alegou que a parte exequente incluiu de 

forma indevida juros remuneratórios após o vencimento da dívida, 

aduzindo que não há previsão no título executivo de sua incidência, 

sustentando que somente podem ser exigidos juros moratórios. Nesse 

sentido, juntou decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível.

 Argumentou que a própria exequente, no cálculo apresentado na inicial, 

somente computou juros remuneratórios até o vencimento, sendo que 

após incluiu apenas juros moratórios. Assim, alegou que o Banco não 

pode agora alterar o pedido e o cálculo executivo inicial.

Por fim, alegou que a parte exequente ao incluir a capitalização semestral, 

os juros remuneratórios ultrapassaram os 12% ao ano.

 A parte exequente, às fls. 303/307, manifestou-se acerca da petição de 

fls. 297/298, sustentando que os critérios utilizados na elaboração do 

cálculo foram determinados na sentença dos embargos à execução e que 

se encontram cobertos pelo manto da coisa julgada.

 Defendeu que os juros remuneratórios devem incidir até o efetivo 

pagamento do valor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte tomadora 

do empréstimo, em razão de sua natureza de compensação pela utilização 

do capital alheio.

Argumentou que o fato de não ter constado a incidência dos juros 
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remuneratórios na memória de cálculo que instruiu a inicial não significa 

que o Banco tenha renunciado, seja porque a inicial foi proposta logo após 

o vencimento da dívida, seja porque a renúncia interpreta-se 

restritivamente, conforme determinação legal, exigindo-se que seja 

expressa.

 Sustentou que a decisão juntada pela parte executada foi reformada pelo 

TJMT, ocasião em que foi determinado o restabelecimento dos juros 

remuneratórios, fato que já era de conhecimento dos executados e foi por 

eles omitida quando juntaram referida decisão.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, no que tange a alegação da parte executada de que os juros 

remuneratórios não devem incidir no período de adimplemento é 

completamente infundada e protelatória.

 Conforme farta jurisprudência do STJ, no período de inadimplemento, os 

juros remuneratórios também são devidos, desde que não cumuláveis com 

a comissão de permanência, pois a comissão de permanência já é 

composta de juros remuneratórios. Eis um dos vários julgados 

representativos da orientação daquele Superior Tribunal:

 “EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.044.536 - PR 

(2017/0011915-8) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

EMBARGANTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO ADVOGADOS : JULIANO FRANCISCO DA ROSA E OUTRO 

(S) - PR058877 ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099 EMBARGADO : 

MARIA EDINEIA FERREIRA HARDT ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO 

PERUFO E OUTRO (S) - PR037604 ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - 

PR046823 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos à 

decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial. Segundo a 

instituição financeira, é contraditória a decisão embargada, (i) visto que a 

decisão do magistrado singular afastou a cobrança da comissão de 

permanência cumulada com os demais encargos moratórios e (ii) 

considerando-se que a aplicação da Súmula 472 do Superior Tribunal de 

Justiça - mencionada no acórdão recorrido e na decisão embargada - 

modifica a sentença, pois tal aplicação autoriza a cobrança da comissão 

(limitada à soma dos demais encargos moratórios e remuneratórios 

contratados), ou seja, não afasta a cobrança (a fim de manter os demais 

encargos moratórios). De início, reproduzo o conteúdo da decisão que se 

pretende ver declarada: Trata-se de agravo contra decisão que negou 

seguimento a recurso especial interposto de acórdão que recebeu a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS 

ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. Nos 

termos da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça "A cobrança de 

comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 

RECURSO DESPROVIDO. No recurso especial, fundado em divergência 

jurisprudencial (Lei 4.595/1964, artigo 4º, inciso IX; Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, artigo 52, § 1º), a instituição financeira afirma a 

validade da cobrança da comissão de permanência cumulada com 

encargos moratórios. Ao decidir que não é possível a cumulação da 

comissão de permanência com outros encargos moratórios, o acórdão 

recorrido aplicou o entendimento consolidado nas Súmulas 30, 296 e 472 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que o recurso especial 

esbarra na Súmula 83 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao 

agravo. Antes de mais nada, cumpre lembrar que a contradição que 

legitima a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, a que 

ocorre entre os fundamentos da decisão embargada ou entre aqueles e a 

conclusão nela depositada, e não quando se adota fundamento ou 

conclusão contrários à pretensão da parte. A propósito: AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA 

DO RÉU. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a 

omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem. 2. 

Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia 

posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma 

contrária aos interesses do recorrente. 3. A contradição que malfere o art. 

535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando 

a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte. 4. O 

STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, 

do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da 

jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão 

monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 

colegiado pela via de agravo regimental/interno. 5. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 3/3/2017) No caso, não 

identifico a contradição alegada, senão julgamento contrário à postulação 

da instituição financeira embargante. Inviável, nesse quadro, o acolhimento 

dos embargos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. 

IMPONTUALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO 

FRUSTRADA. DESNECESSIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES 

CÁLCULO ARITMÉTICO PARA INCLUSÃO DO VALOR DOS ENCARGOS E 

ABATIMENTO DOS PAGAMENTOS PARCIAIS. ACLARATÓRIOS. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

DESCABIMENTO. (...) 2. Ausentes as hipóteses insertas no art. 535 do 

CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não merecem 

acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, 

onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. (...) 4. 

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no 

AgRg no Ag 1073663/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, DJe 16.8.2011) O recurso especial defendeu a legitimidade da 

cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos 

moratórios (juros de mora e multa), pretensão que não tem respaldo na 

jurisprudência do STJ, conforme assinalado na decisão embargada. Essa 

mesma jurisprudência, como é cediço, considera lícita a cobrança da 

comissão aludida, mas não de forma cumulada com correção monetária, 

juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual (Súmulas 30 e 

296 do STJ). Outrossim, em caso de ser permitida a cobrança da 

comissão, seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato e, em ocorrendo essa 

cobrança, ocorre a exclusão da exigibilidade da correção monetária, dos 

juros remuneratórios, dos juros moratórios e da multa contratual (Súmula 

472 do STJ). A sentença, confirmada pelo acórdão recorrido, depois de 

constatar que na espécie vertente houve "cobrança cumulada da 

comissão de permanência com encargos probatórios" (sic), no período de 

inadimplência, corretamente excluiu a cobrança dessa comissão. Noutras 

palavras, a sentença apenas impediu a cobrança cumulada. 

Evidentemente, o afastamento se limitou à comissão, não atingindo, no que 

tange ao período de inadimplência, os demais encargos contratuais 

(correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa), os 

quais permanecem exigíveis. Aliás, a fundamentação da sentença já havia 

indicado que "a instituição financeira deve optar entre a cobrança, para o 

período de inadimplência, de comissão de permanência isoladamente ou de 

correção monetária cumulada com juros remuneratórios, moratórios e 

multa contratual". Vê-se, portanto, que não existe a contradição apontada 

nos embargos, cujas razões traduzem o descontentamento do banco com 

o julgado embargado, sendo certo que a via eleita não se presta à 

modificação do que já decidido, devendo a parte utilizar o recurso próprio. 

Em face do exposto, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília (DF), 24 de 

abril de 2017. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.” (STJ - EDcl 

no AREsp: 1044536 PR 2017/0011915-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 09/05/2017)

 Portanto, plenamente possível a incidência de juros remuneratórios para o 

período de inadimplemento contratual, tendo em vista sua função de 

remunerar o capital emprestado, não existindo ilegalidade na sua 

cumulação com os juros moratórios, pois este exerce a função de punir e 

desestimular o inadimplemento da obrigação. Aliás, pensar de forma 

diversa seria um tremendo absurdo, já que estaria sendo nitidamente 

prestigiado o mau pagador.

 Ademais, como bem ressaltou a parte exequente, o simples fato de não 

ter sido computado, na planilha de cálculo inicial, os juros remuneratórios 

no período de inadimplemento, não significa que houve renúncia da parte 

exequente á referido encargo.

 Portanto, deve ser mantida a incidência de juros remuneratórios também 

no período de inadimplência.

Quanto à alegação de que os juros remuneratórios ultrapassaram 12% ao 

ano, em razão da parte exequente ter incluído a capitalização semestral, 

cumpre-me pontuar que a mesma não merece ser acolhida, tendo em vista 

que a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a 

abusividade da capitalização de juros em periodicidade mensal, limitando-a 

à periodicidade semestral, a qual foi mantida pelo Superior Tribunal de 

Justiça neste aspecto (fls. 393/397 dos autos em apenso, código nº 
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10965).

Assim, o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 290v/292v se 

encontra em consonância com os critérios definidos em sede de 

embargos à execução.

 Ante o exposto, indefiro os pedidos de fls. 297/298.

Intimem-se para fins recursais.

Quanto ao prosseguimento do feito, oficie-se a 1ª Vara Cível de Campo 

Novo dos Parecis/MT solicitando a devolução da carta precatória de fls. 

265 devidamente cumprida.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155675 Nr: 4298-33.2013.811.0055

 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: GILSON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIZZATTO, DELSI LUIZ PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 155675.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 270/328. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10965 Nr: 1377-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Autos nº: 10965.

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação de 

fls. 436/439, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213875 Nr: 5130-61.2016.811.0055

 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: LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 213875.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64461 Nr: 5984-70.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA FEST MIX LTDA ME, EZIVAL RIBEIRO DE 

NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 62127 e 64461.

 Natureza: Monitória e Revisional.

 Requerente: Banco Bradesco S.A e outros

 Requerido: Locadora Fest Mix Ltda Me e outros.

 Vistos,

 Banco Bradesco S.A propôs em 19 de junho de 2007 ação monitória em 

face do Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes, bem como 

o requerido da ação monitória em 28 de setembro de 2007 propôs ação 

revisional de contrato em desfavor da instituição financeira.

Em decisão proferida às fls. 79/82 da ação monitória (código nº 62127), foi 

reconhecida a conexão entre aquela ação e a ação revisional de contrato 

(código nº 64461), tendo sido os processos reunidos, competindo-me 

então proferir julgamento conjunto, prolatando uma única sentença a fim 

de se evitar decisões conflitantes e propiciar a economia processual.

 Assim, em observância ao disposto no art. 489, I, do CPC, passo a relatar 

ambos os processos, registrando as principais ocorrências havidas no 

andamento dos feitos, a começar pela ação monitória (cód. n.º 64461), 

que foi primeiro ajuizada.

 Banco Bradesco S/A ajuizou ação monitória em face de Locadora Fest 

Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes, visando receber um crédito no 

valor de R$ 24.680,77 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta reais e 

setenta e sete centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário nº 

1.528.809.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/25.

 Recebida a inicial (fls. 28) e devidamente citada (fls. 37), a parte 

requerida opôs embargos monitórios às fls. 41/69 sustentando que ajuizou 

ação revisional de todos os pactos vinculados à conta corrente, incluindo 

a Cédula de Crédito Bancária objeto da ação monitória.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 176 de 653



 Por conta disso, sustentou a necessidade do contrato ser revisado, por a 

instituição financeira ter instituído indevidamente juros remuneratórios 

capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos, 

juros remuneratórios e moratórios acima do limite legal e multa exorbitante, 

pugnando pela exclusão dessas cobranças.

Às fls. 79/82 foi determinada a reunião dos processos ante a conexão e a 

suspensão da ação monitória até o julgamento da ação revisional.

Às fls. 88/95 foi proferida sentença única, sendo que os embargos 

monitórios foram rejeitados, julgando procedente a ação monitória.

 No entanto, referida sentença foi anulada pelo TJMT, conforme fls. 

195/208, sendo determinado o retorno dos autos para processamento, 

precipuamente para que fosse facultada a exibição do Contrato para 

Aquisição de Bens nº 0063001399638 (fls. 323).

Vieram os autos conclusos.

Passo agora ao relatório da ação revisional (cód. n.º 64461).

Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes aduziu na ação 

revisional que é titular da conta corrente nº 19.416-6, agência nº 1249, 

tendo realizado várias operações financeiras vinculadas à referida conta 

bancária.

Sustentou que nas operações financeiras realizadas com a parte 

requerida, foram cobrados juros remuneratórios capitalizados, comissão 

de permanência cumulada com outros encargos, juros remuneratórios 

acima do limite legal e multa exorbitante.

Assim, requereu a revisão dos contratos entabulados para limitar os juros 

em 12% a.a., bem como para excluir a cobrança de juros capitalizados, a 

comissão de permanência cumulada com outros encargos, além da 

redução da multa para 2%.

Pugnou também pela repetição em dobro dos valores pagos 

indevidamente, inversão do ônus da prova e gratuidade da justiça.

 Em sede de tutela antecipada, requereu o depósito mensal do valor 

incontroverso e que a instituição financeira se abstivesse de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de exibição dos contratos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 35/67

A inicial foi recebida às fls. 80/86, sendo deferidos os pedidos de 

antecipação de tutela para deferir o depósito mensal do valor 

incontroverso e a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Foi ainda deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, 

para que a parte requerida juntasse os contratos firmados pelas partes.

Às fls. 97/108 a parte requerida informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento.

 Às fls. 109/164 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

em preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, carência de ação por 

falta de interesse processual e decadência.

 No mérito, sustentou que a parte autora tinha conhecimento de todas as 

cláusulas do contrato e do valor total que deveria arcar, de modo que não 

é possível a revisão de operações livremente pactuada.

 Defendeu, em síntese, a regularidade do contrato e pugnando pela 

improcedência da ação.

 Às fls. 187/191 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 196/208 a parte requerida apresentou os contratos.

 Às fls. 210/214 veio aos autos o acórdão que negou provimento ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida.

 Às fls. 215/217 a parte autora se manifestou acerca dos contratos 

juntados pela parte requerida.

 Às fls. 218 foi designada audiência de conciliação, sendo que esta restou 

inexitosa às fls. 221.

 Às fls. 222/229 foi proferida sentença julgando extinto o processo sem 

resolução do mérito, ante o acolhimento das preliminares de 

impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação.

 No entanto, referida sentença foi anulada pelo TJMT, conforme fls. 

317/325, sendo determinado o retorno dos autos para processamento, 

precipuamente para que fosse facultada a exibição do Contrato para 

Aquisição de Bens nº 0063001399638 (fls. 323).

 Às fls. 347/349 a parte autora pugnou pela produção de prova oral e 

pericial.

 Às fls. 357 foi determinada a intimação da parte requerida para que 

apresentasse o contrato faltante, sendo que esta permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 368.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Analisando detidamente a ação monitória código nº 62127 e a ação 

revisional de contrato código nº 64461, processos esses que foram 

reunidos para julgamento conjunto, concluo ser possível julgar 

antecipadamente ambos os processos, com fundamento no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Afinal, o cerne das demandas encerra questão estritamente de direito, 

não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, 

porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já se 

encontram nos autos, estando, assim, as causas maduras e aptas para 

serem julgadas antecipadamente, sendo oportuno anotar que o Banco 

Bradesco foi intimado para juntar o contrato faltante e não o fez, devendo, 

assim, assumir o ônus desta omissão.

 Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, 

todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos 

encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que 

a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do 

ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das 

taxas de juros e multas previstas nos contratos.

 Assim, nem mesmo a perícia contábil se mostra necessária para o 

deslinde da causa, já que não se questiona a idoneidade dos cálculos 

elaborados pelas partes, mas sim a legalidade dos índices utilizados em 

tais cálculos.

 Ora, a legalidade ou não de qualquer cláusula contratual não depende de 

perícia contábil, bastando ao julgador verificar se aquele acessório tem 

cabimento no ordenamento jurídico então vigente, sendo certo que a 

verificação de legalidade não depende da aferição de sua incidência na 

evolução do débito.

 Digo isto porque, estando previsto no instrumento firmado entre as partes, 

é evidente que se fez computar na progressão da dívida, sendo que a 

perícia, nessa perspectiva, só teria o condão de confirmar a incidência de 

um encargo acessório que o próprio instrumento já afirmou presente.

 Por outro lado, com relação ao Contrato de Financiamento para Aquisição 

de Bens nº 001.399.638 verifico que ele não foi apresentado pela 

instituição financeira, mesmo após ser intimada duas vezes com a 

advertência de que a não apresentação acarretaria na aplicação do 

disposto no art. 400 do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, aplico a penalidade do art. 400 do Código de Processo Civil 

e admito como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a 

parte autora pretendia provar, devendo ser destacado então que a não 

produção das provas pugnadas pela parte autora da ação revisional não 

lhe trará prejuízo, uma vez que estão sendo reputados verdadeiros os 

fatos que pretendia provar.

 Feita as considerações acima e antes de adentrar ao mérito das ações, 

passo a analisar as preliminares arguidas pela instituição financeira.

 Analisando os autos, verifico que as alegações de impossibilidade jurídica 

do pedido e carência de ação por falta de interesse processual se 

confundem com o mérito, eis que fundada na possibilidade de revisar os 

contratos pactuados.

 Por essa razão, as preliminares arguidas serão analisadas juntamente 

com o mérito da demanda.

 Sustentou, ainda, a instituição financeira a ocorrência de decadência, sob 

o argumento que, de acordo com o artigo 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor, o consumidor tem o prazo de 90 dias para questionar a 

cobrança que considera indevida. Assim, a decadência já teria operado no 

caso em apreço.

 Com efeito, referido prazo decadencial não é aplicável no caso em 

testilha, pois o disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor se 

refere a vício no fornecimento de produto ou serviço, diferentemente da 

pretensão da parte autora que é o reconhecimento de abusividade das 

taxas cobradas no contrato, bem como a repetição do indébito. Nesse 

sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISONAL – 

PLANO COLLOR I - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO VINTENÁRIO – PRINCÍPIO 

PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO 

FINDO - ENTENDIMENTO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA - DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 26 DO CDC - NÃO 

APLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) – REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. Não deve ser acolhida a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos, quando a 
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parte autora colaciona as fotocópias das cédulas rurais pignoratícias 

discutidas nos autos, bem como extratos demonstrativos fornecidos pela 

instituição financeira em que estão consignados os percentuais de juros e 

correção aplicados nas referidas cédulas. O prazo prescricional para o 

requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discutem 

diferenças de correções monetárias, decorrentes do advento do Plano 

Collor I, relativo a contratos bancários, é vintenário, ante a sua natureza 

pessoal, conforme previa o artigo 177, do Código Civil de 1916. É 

entendimento assente na jurisprudência dos Tribunais pátrios a 

possibilidade de revisar contratos findos. O artigo 26, do Código de 

Defesa do Consumidor não tem aplicabilidade nas ações voltadas à 

discussão de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, visto que não é 

uma situação que envolve vício aparente ou de fácil constatação. Nas 

dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março 

de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no 

percentual de 41,28%. Constatada a cobrança indevida, cabível se mostra 

a repetição do indébito na forma simples. Prescindível se faz a citação 

pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com 

fins de prequestionamento”. (TJMT. Ap 116752/2012, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, Julgado em 

10/07/2013, Publicado no DJE 22/07/2013). (g.n.).

 Assim, afasto a alegação de decadência.

 Apreciadas as preliminares suscitadas e não havendo questões 

prejudiciais a serem decididas, passo a analisar diretamente o mérito da 

demanda, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que na ação 

revisional a parte autora Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de 

Novaes pretende a revisão dos contratos vinculados à conta corrente nº 

19.416-6, agência nº 1249, quais sejam:

a) Cédula de Crédito Bancário nº 1.528.809;

 b) Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.373.101;

c) Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.399.638.

Já a ação de monitória tem como objeto apenas a Cédula de Crédito 

Bancário nº 1.528.809, sendo certo que os processos foram reunidos 

para julgamento conjunto, exatamente por esta identidade parcial de 

objeto.

 Assim, passo à análise do pleito revisional dos citados contratos, levando 

em consideração as alegações do contratante de que foram cobrados 

juros abusivos e capitalizados mensalmente, além de comissão de 

permanência e multa exorbitante.

 1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 2 – Juros Remuneratórios

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essa razão, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

3 – Capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a entrada em vigência da 

Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida 

está a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada e após a 

publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março de 2000. Neste 

sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

 “Direito processual civil. Bancário. Agravo no recuso especial. Contrato 

de financiamento com garanti fiduciária. Disposições de ofício. 

Capitalização mensal. Mora. – Está firmado no STJ o entendimento 

segundo o qual é inviável a revisão de ofício de clausulas consideras 

abusivas em contrato que regulem relação de consumo. Ressalva 

pessoal. – Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida 

Provisória n° 1.963-17/2000(reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação 

que foi em 31/03/2000.” ( AgRg no Recurso Especial n° 824.847 –RS.)

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial.” (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315)

Assim, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal estabelecida de forma expressa e clara na Cédula 

de Crédito Bancário nº 1.528.809 (fls. 200/207) e no Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.373.101 (fls. 208) é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos 

juros, já que houve pactuação pelas partes.

Por outro lado, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens nº 001.399.638, considerando que foi aplicada a penalidade do art. 

400 do Código de Processo Civil (antigo art. 359 do CPC/73) e admitido 

como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a parte autora 

pretendia provar, entendo que devo considerar que não houve 

contratação de juros capitalizados.

 Por essas razões, afasto a capitalização de juros em periodicidade 

mensal do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638, mantendo-se a mesma em relação aos outros dois contratos.

4 – Comissão de permanência:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (Original sem grifo)

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que na cláusula onze da Cédula de Crédito Bancário nº 

1.528.809 (fls. 200/207) há previsão de cobrança de comissão de 

permanência, embora travestida sob a denominação “Taxa de 

Remuneração – Operações em Atraso”, cumulada com encargos 

moratórios. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO 
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DE CLÁUSULAS CONTRAUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO 

A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DA USURA – INAPLICABILIDADE 

– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – ABUSO CONTRA O 

CONSUMIDOR – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 51, I, DO CDC – TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM 

ATRASO (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – CUMULAÇÃO COM JUROS DE 

MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE 472 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei da Usura não alcança as 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de tal forma que a 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano é inaplicável à espécie. A 

capitalização diária dos juros caracteriza abuso contra o consumidor, 

devendo a cláusula contratual que a institui ser declarada nula de pleno 

direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. É ilícita a cumulação da comissão 

de permanência com outros encargos moratórios, de tal forma que, 

havendo tal previsão em contrato, deve ser mantida a comissão de 

permanência e afastados os demais encargos, nos termos do verbete 472 

da Corte Superior. “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora” (REsp. 1.061-530/RS)”. (TJ-MT, Ap 

32007/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) (grifo nosso)

 Contudo, analisando a planilha de cálculo às fls. 17/19 da ação monitória 

código nº 62127, verifico que muito embora tenha sido prevista, de forma 

cumulada, a cobrança de comissão de permanência com encargos 

moratórios, a instituição financeira aplicou na planilha de cálculo somente 

juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%, portanto, inexiste excesso de 

cobrança nesse sentido.

 Por outro lado, em relação ao Contrato de Financiamento para Aquisição 

de Bens nº 001.373.101, verifico que não foi pactuada a cobrança de 

comissão de permanência, bem como não houve comprovação da sua 

cobrança.

Por fim, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638, seguindo a mesma linha de raciocínio referente à aplicação 

da penalidade do art. 400 do Código de Processo Civil (antigo art. 359 do 

CPC/73). No caso em apreço, na hipótese de inadimplemento do Contrato 

de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.399.638, deverá ser 

cobrada apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., isso porque não há prova da contratação de outros encargos, já que 

o instrumento não foi exibido.

Logo, devo presumir que não foi contratada a cobrança de comissão de 

permanência.

5 – Multa moratória:

Considerando que a relação mantida pelas partes é de consumo, nos 

termos da Súmula 285 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao 

Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.” a 

multa moratória deve ser no percentual previsto no § 1º, do art. 52 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no 

seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação.”

 No caso em apreço, verifico que foi estipulada multa moratória no 

percentual de 2%, tanto na Cédula de Crédito Bancário nº 1.528.809 (fls. 

200/207) quanto no Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.373.101 (fls. 208), de modo que nenhuma ilegalidade neste ponto 

deve ser reconhecida.

 Por outro lado, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens nº 001.399.638, seguindo a mesma linha de raciocínio, em que 

admitiu como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a 

parte autora pretendia provar, ou seja, de que houve cobrança de multa 

moratória em percentual acima de 2%.

 Portanto, na hipótese de inadimplemento, no Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens nº 001.399.638 deverá ser cobrada multa de 2% 

apenas.

 6 - Repetição de indébito:

 No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

do CDC e no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos 

valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados 

indevidamente.

 No entanto, in casu, não restou comprovado o dolo ou má-fé por parte da 

instituição financeira quanto à cobrança dos valores pagos indevidamente, 

razão pela qual deverão ser restituídos, caso devidos, na forma simples, 

sendo permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Dispositivo:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora na ação revisional de contrato (código nº 64461), tão 

somente em relação Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638 para:

 a) afastar a capitalização mensal de juros;

 b) declarar ilegal a cobrança de comissão de permanência;

 c) reduzir a multa moratória para 2%, bem como para condenar a 

instituição financeira à repetição, na forma simples, caso devidos, dos 

valores pagos indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a 

compensação com o crédito eventualmente existente em favor da 

instituição financeira.

 Por conseguinte, revogo a liminar concedida às fls. 80/86, uma vez que a 

parte autora sequer realizou qualquer depósito mensal do valor 

incontroverso.

 A título de sucumbência, considerando que a instituição financeira 

requerida sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único 

do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora da ação 

revisional ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo 

art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor atualizado da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Quanto à ação monitória (código nº 64461), nos termos do § 8º do art. 

702 do Código de Processo Civil rejeito os embargos monitórios manejados 

pela parte demandada e julgo procedente o pedido formulado pela 

instituição financeira, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do 

vencimento da dívida, determinando, por conseguinte, a conversão do 

mandado monitório em mandado executivo.

 Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal e, com a juntada da planilha de cálculo pela 

parte autora nos moldes determinados na presente sentença, determino 

desde já, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, seja a parte 

devedora intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Por fim, caso nenhuma dessas providências (BACENJUD e RENAJUD) 

surta resultado, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 
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bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos 

termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, julgo extintos os processos (códigos númerosº 62127 e 64461), 

ambos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202371 Nr: 16633-16.2015.811.0055

 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: ABG TRANSPORTE RODOVIARIO DE C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Autos nº: 202371.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: ABG Transporte Rodoviário de Cargas LTDA-ME.

Executado: Banco Itaú S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ABG Transporte 

Rodoviário de Cargas LTDA-ME em desfavor de Banco Itaú S/A, ambos 

qualificados.

 Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 265/266 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

Às fls. 267 o acordo fora homologado por sentença e determinada a 

intimação da parte Executada para informar se houve o cumprimento do 

acordo, com a advertência de que o processo seria extinto pelo 

pagamento em caso de inércia.

Às fls. 268/274 a parte Exequente comprovou o pagamento do acordo, 

bem como requereu a liberação e expedição dos valores depositados 

judicialmente.

Às fls. 275 a parte Executada foi intimada para se manifestar, sendo 

advertida que o processo seria extinto pelo pagamento, em caso de 

inércia.

Devidamente intimada, a parte Executada permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 278.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista que o Banco Executado, mesmo devidamente intimado, 

permaneceu inerte, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

judicialmente, mediante a expedição de alvará em favor do 

credor/exequente ou de seu procurador, desde que possua poderes para 

tanto, o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser 

observado o disposto no art. 450 da CNCG, a ser depositado na conta 

bancária indicada às fls. 269.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 3670-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA FEST MIX LTDA ME, EZIVAL 

RIBEIRO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 62127 e 64461.

 Natureza: Monitória e Revisional.

 Requerente: Banco Bradesco S.A e outros

 Requerido: Locadora Fest Mix Ltda Me e outros.

 Vistos,

 Banco Bradesco S.A propôs em 19 de junho de 2007 ação monitória em 

face do Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes, bem como 

o requerido da ação monitória em 28 de setembro de 2007 propôs ação 

revisional de contrato em desfavor da instituição financeira.

Em decisão proferida às fls. 79/82 da ação monitória (código nº 62127), foi 

reconhecida a conexão entre aquela ação e a ação revisional de contrato 

(código nº 64461), tendo sido os processos reunidos, competindo-me 

então proferir julgamento conjunto, prolatando uma única sentença a fim 

de se evitar decisões conflitantes e propiciar a economia processual.

 Assim, em observância ao disposto no art. 489, I, do CPC, passo a relatar 

ambos os processos, registrando as principais ocorrências havidas no 

andamento dos feitos, a começar pela ação monitória (cód. n.º 64461), 

que foi primeiro ajuizada.

 Banco Bradesco S/A ajuizou ação monitória em face de Locadora Fest 

Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes, visando receber um crédito no 

valor de R$ 24.680,77 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta reais e 

setenta e sete centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário nº 

1.528.809.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/25.

 Recebida a inicial (fls. 28) e devidamente citada (fls. 37), a parte 

requerida opôs embargos monitórios às fls. 41/69 sustentando que ajuizou 

ação revisional de todos os pactos vinculados à conta corrente, incluindo 

a Cédula de Crédito Bancária objeto da ação monitória.

 Por conta disso, sustentou a necessidade do contrato ser revisado, por a 

instituição financeira ter instituído indevidamente juros remuneratórios 

capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos, 

juros remuneratórios e moratórios acima do limite legal e multa exorbitante, 

pugnando pela exclusão dessas cobranças.

Às fls. 79/82 foi determinada a reunião dos processos ante a conexão e a 

suspensão da ação monitória até o julgamento da ação revisional.

Às fls. 88/95 foi proferida sentença única, sendo que os embargos 

monitórios foram rejeitados, julgando procedente a ação monitória.

 No entanto, referida sentença foi anulada pelo TJMT, conforme fls. 

195/208, sendo determinado o retorno dos autos para processamento, 

precipuamente para que fosse facultada a exibição do Contrato para 

Aquisição de Bens nº 0063001399638 (fls. 323).

Vieram os autos conclusos.

Passo agora ao relatório da ação revisional (cód. n.º 64461).

Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de Novaes aduziu na ação 

revisional que é titular da conta corrente nº 19.416-6, agência nº 1249, 

tendo realizado várias operações financeiras vinculadas à referida conta 

bancária.

Sustentou que nas operações financeiras realizadas com a parte 

requerida, foram cobrados juros remuneratórios capitalizados, comissão 

de permanência cumulada com outros encargos, juros remuneratórios 

acima do limite legal e multa exorbitante.

Assim, requereu a revisão dos contratos entabulados para limitar os juros 

em 12% a.a., bem como para excluir a cobrança de juros capitalizados, a 

comissão de permanência cumulada com outros encargos, além da 

redução da multa para 2%.

Pugnou também pela repetição em dobro dos valores pagos 

indevidamente, inversão do ônus da prova e gratuidade da justiça.

 Em sede de tutela antecipada, requereu o depósito mensal do valor 

incontroverso e que a instituição financeira se abstivesse de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de exibição dos contratos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 35/67

A inicial foi recebida às fls. 80/86, sendo deferidos os pedidos de 
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antecipação de tutela para deferir o depósito mensal do valor 

incontroverso e a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Foi ainda deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, 

para que a parte requerida juntasse os contratos firmados pelas partes.

Às fls. 97/108 a parte requerida informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento.

 Às fls. 109/164 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

em preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, carência de ação por 

falta de interesse processual e decadência.

 No mérito, sustentou que a parte autora tinha conhecimento de todas as 

cláusulas do contrato e do valor total que deveria arcar, de modo que não 

é possível a revisão de operações livremente pactuada.

 Defendeu, em síntese, a regularidade do contrato e pugnando pela 

improcedência da ação.

 Às fls. 187/191 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 196/208 a parte requerida apresentou os contratos.

 Às fls. 210/214 veio aos autos o acórdão que negou provimento ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida.

 Às fls. 215/217 a parte autora se manifestou acerca dos contratos 

juntados pela parte requerida.

 Às fls. 218 foi designada audiência de conciliação, sendo que esta restou 

inexitosa às fls. 221.

 Às fls. 222/229 foi proferida sentença julgando extinto o processo sem 

resolução do mérito, ante o acolhimento das preliminares de 

impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação.

 No entanto, referida sentença foi anulada pelo TJMT, conforme fls. 

317/325, sendo determinado o retorno dos autos para processamento, 

precipuamente para que fosse facultada a exibição do Contrato para 

Aquisição de Bens nº 0063001399638 (fls. 323).

 Às fls. 347/349 a parte autora pugnou pela produção de prova oral e 

pericial.

 Às fls. 357 foi determinada a intimação da parte requerida para que 

apresentasse o contrato faltante, sendo que esta permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 368.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Analisando detidamente a ação monitória código nº 62127 e a ação 

revisional de contrato código nº 64461, processos esses que foram 

reunidos para julgamento conjunto, concluo ser possível julgar 

antecipadamente ambos os processos, com fundamento no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Afinal, o cerne das demandas encerra questão estritamente de direito, 

não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, 

porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já se 

encontram nos autos, estando, assim, as causas maduras e aptas para 

serem julgadas antecipadamente, sendo oportuno anotar que o Banco 

Bradesco foi intimado para juntar o contrato faltante e não o fez, devendo, 

assim, assumir o ônus desta omissão.

 Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, 

todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos 

encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que 

a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do 

ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das 

taxas de juros e multas previstas nos contratos.

 Assim, nem mesmo a perícia contábil se mostra necessária para o 

deslinde da causa, já que não se questiona a idoneidade dos cálculos 

elaborados pelas partes, mas sim a legalidade dos índices utilizados em 

tais cálculos.

 Ora, a legalidade ou não de qualquer cláusula contratual não depende de 

perícia contábil, bastando ao julgador verificar se aquele acessório tem 

cabimento no ordenamento jurídico então vigente, sendo certo que a 

verificação de legalidade não depende da aferição de sua incidência na 

evolução do débito.

 Digo isto porque, estando previsto no instrumento firmado entre as partes, 

é evidente que se fez computar na progressão da dívida, sendo que a 

perícia, nessa perspectiva, só teria o condão de confirmar a incidência de 

um encargo acessório que o próprio instrumento já afirmou presente.

 Por outro lado, com relação ao Contrato de Financiamento para Aquisição 

de Bens nº 001.399.638 verifico que ele não foi apresentado pela 

instituição financeira, mesmo após ser intimada duas vezes com a 

advertência de que a não apresentação acarretaria na aplicação do 

disposto no art. 400 do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, aplico a penalidade do art. 400 do Código de Processo Civil 

e admito como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a 

parte autora pretendia provar, devendo ser destacado então que a não 

produção das provas pugnadas pela parte autora da ação revisional não 

lhe trará prejuízo, uma vez que estão sendo reputados verdadeiros os 

fatos que pretendia provar.

 Feita as considerações acima e antes de adentrar ao mérito das ações, 

passo a analisar as preliminares arguidas pela instituição financeira.

 Analisando os autos, verifico que as alegações de impossibilidade jurídica 

do pedido e carência de ação por falta de interesse processual se 

confundem com o mérito, eis que fundada na possibilidade de revisar os 

contratos pactuados.

 Por essa razão, as preliminares arguidas serão analisadas juntamente 

com o mérito da demanda.

 Sustentou, ainda, a instituição financeira a ocorrência de decadência, sob 

o argumento que, de acordo com o artigo 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor, o consumidor tem o prazo de 90 dias para questionar a 

cobrança que considera indevida. Assim, a decadência já teria operado no 

caso em apreço.

 Com efeito, referido prazo decadencial não é aplicável no caso em 

testilha, pois o disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor se 

refere a vício no fornecimento de produto ou serviço, diferentemente da 

pretensão da parte autora que é o reconhecimento de abusividade das 

taxas cobradas no contrato, bem como a repetição do indébito. Nesse 

sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISONAL – 

PLANO COLLOR I - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO VINTENÁRIO – PRINCÍPIO 

PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO 

FINDO - ENTENDIMENTO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA - DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 26 DO CDC - NÃO 

APLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) – REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. Não deve ser acolhida a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos, quando a 

parte autora colaciona as fotocópias das cédulas rurais pignoratícias 

discutidas nos autos, bem como extratos demonstrativos fornecidos pela 

instituição financeira em que estão consignados os percentuais de juros e 

correção aplicados nas referidas cédulas. O prazo prescricional para o 

requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discutem 

diferenças de correções monetárias, decorrentes do advento do Plano 

Collor I, relativo a contratos bancários, é vintenário, ante a sua natureza 

pessoal, conforme previa o artigo 177, do Código Civil de 1916. É 

entendimento assente na jurisprudência dos Tribunais pátrios a 

possibilidade de revisar contratos findos. O artigo 26, do Código de 

Defesa do Consumidor não tem aplicabilidade nas ações voltadas à 

discussão de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, visto que não é 

uma situação que envolve vício aparente ou de fácil constatação. Nas 

dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março 

de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no 

percentual de 41,28%. Constatada a cobrança indevida, cabível se mostra 

a repetição do indébito na forma simples. Prescindível se faz a citação 

pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com 

fins de prequestionamento”. (TJMT. Ap 116752/2012, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, Julgado em 

10/07/2013, Publicado no DJE 22/07/2013). (g.n.).

 Assim, afasto a alegação de decadência.

 Apreciadas as preliminares suscitadas e não havendo questões 

prejudiciais a serem decididas, passo a analisar diretamente o mérito da 

demanda, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que na ação 

revisional a parte autora Locadora Fest Mix Ltda Me e Ezival Ribeiro de 

Novaes pretende a revisão dos contratos vinculados à conta corrente nº 

19.416-6, agência nº 1249, quais sejam:

a) Cédula de Crédito Bancário nº 1.528.809;

 b) Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.373.101;

c) Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.399.638.

Já a ação de monitória tem como objeto apenas a Cédula de Crédito 
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Bancário nº 1.528.809, sendo certo que os processos foram reunidos 

para julgamento conjunto, exatamente por esta identidade parcial de 

objeto.

 Assim, passo à análise do pleito revisional dos citados contratos, levando 

em consideração as alegações do contratante de que foram cobrados 

juros abusivos e capitalizados mensalmente, além de comissão de 

permanência e multa exorbitante.

 1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 2 – Juros Remuneratórios

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essa razão, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

3 – Capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a entrada em vigência da 

Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida 

está a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada e após a 

publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março de 2000. Neste 

sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

 “Direito processual civil. Bancário. Agravo no recuso especial. Contrato 

de financiamento com garanti fiduciária. Disposições de ofício. 

Capitalização mensal. Mora. – Está firmado no STJ o entendimento 

segundo o qual é inviável a revisão de ofício de clausulas consideras 

abusivas em contrato que regulem relação de consumo. Ressalva 

pessoal. – Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida 

Provisória n° 1.963-17/2000(reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação 

que foi em 31/03/2000.” ( AgRg no Recurso Especial n° 824.847 –RS.)

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial.” (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315)

Assim, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal estabelecida de forma expressa e clara na Cédula 

de Crédito Bancário nº 1.528.809 (fls. 200/207) e no Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.373.101 (fls. 208) é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos 

juros, já que houve pactuação pelas partes.

Por outro lado, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens nº 001.399.638, considerando que foi aplicada a penalidade do art. 

400 do Código de Processo Civil (antigo art. 359 do CPC/73) e admitido 

como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a parte autora 

pretendia provar, entendo que devo considerar que não houve 

contratação de juros capitalizados.

 Por essas razões, afasto a capitalização de juros em periodicidade 

mensal do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638, mantendo-se a mesma em relação aos outros dois contratos.

4 – Comissão de permanência:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (Original sem grifo)

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que na cláusula onze da Cédula de Crédito Bancário nº 

1.528.809 (fls. 200/207) há previsão de cobrança de comissão de 

permanência, embora travestida sob a denominação “Taxa de 

Remuneração – Operações em Atraso”, cumulada com encargos 

moratórios. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO 

DE CLÁUSULAS CONTRAUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO 

A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DA USURA – INAPLICABILIDADE 

– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – ABUSO CONTRA O 

CONSUMIDOR – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 51, I, DO CDC – TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM 

ATRASO (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – CUMULAÇÃO COM JUROS DE 

MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE 472 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei da Usura não alcança as 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de tal forma que a 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano é inaplicável à espécie. A 

capitalização diária dos juros caracteriza abuso contra o consumidor, 

devendo a cláusula contratual que a institui ser declarada nula de pleno 

direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. É ilícita a cumulação da comissão 

de permanência com outros encargos moratórios, de tal forma que, 

havendo tal previsão em contrato, deve ser mantida a comissão de 

permanência e afastados os demais encargos, nos termos do verbete 472 

da Corte Superior. “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora” (REsp. 1.061-530/RS)”. (TJ-MT, Ap 

32007/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) (grifo nosso)

 Contudo, analisando a planilha de cálculo às fls. 17/19 da ação monitória 

código nº 62127, verifico que muito embora tenha sido prevista, de forma 

cumulada, a cobrança de comissão de permanência com encargos 

moratórios, a instituição financeira aplicou na planilha de cálculo somente 

juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%, portanto, inexiste excesso de 

cobrança nesse sentido.

 Por outro lado, em relação ao Contrato de Financiamento para Aquisição 

de Bens nº 001.373.101, verifico que não foi pactuada a cobrança de 

comissão de permanência, bem como não houve comprovação da sua 

cobrança.

Por fim, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638, seguindo a mesma linha de raciocínio referente à aplicação 

da penalidade do art. 400 do Código de Processo Civil (antigo art. 359 do 
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CPC/73). No caso em apreço, na hipótese de inadimplemento do Contrato 

de Financiamento para Aquisição de Bens nº 001.399.638, deverá ser 

cobrada apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., isso porque não há prova da contratação de outros encargos, já que 

o instrumento não foi exibido.

Logo, devo presumir que não foi contratada a cobrança de comissão de 

permanência.

5 – Multa moratória:

Considerando que a relação mantida pelas partes é de consumo, nos 

termos da Súmula 285 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao 

Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.” a 

multa moratória deve ser no percentual previsto no § 1º, do art. 52 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no 

seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação.”

 No caso em apreço, verifico que foi estipulada multa moratória no 

percentual de 2%, tanto na Cédula de Crédito Bancário nº 1.528.809 (fls. 

200/207) quanto no Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.373.101 (fls. 208), de modo que nenhuma ilegalidade neste ponto 

deve ser reconhecida.

 Por outro lado, quanto ao Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens nº 001.399.638, seguindo a mesma linha de raciocínio, em que 

admitiu como verdadeiros os fatos que, por meio desse documento, a 

parte autora pretendia provar, ou seja, de que houve cobrança de multa 

moratória em percentual acima de 2%.

 Portanto, na hipótese de inadimplemento, no Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens nº 001.399.638 deverá ser cobrada multa de 2% 

apenas.

 6 - Repetição de indébito:

 No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

do CDC e no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos 

valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados 

indevidamente.

 No entanto, in casu, não restou comprovado o dolo ou má-fé por parte da 

instituição financeira quanto à cobrança dos valores pagos indevidamente, 

razão pela qual deverão ser restituídos, caso devidos, na forma simples, 

sendo permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Dispositivo:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora na ação revisional de contrato (código nº 64461), tão 

somente em relação Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 

001.399.638 para:

 a) afastar a capitalização mensal de juros;

 b) declarar ilegal a cobrança de comissão de permanência;

 c) reduzir a multa moratória para 2%, bem como para condenar a 

instituição financeira à repetição, na forma simples, caso devidos, dos 

valores pagos indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente 

pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a 

compensação com o crédito eventualmente existente em favor da 

instituição financeira.

 Por conseguinte, revogo a liminar concedida às fls. 80/86, uma vez que a 

parte autora sequer realizou qualquer depósito mensal do valor 

incontroverso.

 A título de sucumbência, considerando que a instituição financeira 

requerida sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único 

do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora da ação 

revisional ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo 

art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor atualizado da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Quanto à ação monitória (código nº 64461), nos termos do § 8º do art. 

702 do Código de Processo Civil rejeito os embargos monitórios manejados 

pela parte demandada e julgo procedente o pedido formulado pela 

instituição financeira, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do 

vencimento da dívida, determinando, por conseguinte, a conversão do 

mandado monitório em mandado executivo.

 Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal e, com a juntada da planilha de cálculo pela 

parte autora nos moldes determinados na presente sentença, determino 

desde já, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, seja a parte 

devedora intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Por fim, caso nenhuma dessas providências (BACENJUD e RENAJUD) 

surta resultado, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos 

termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, julgo extintos os processos (códigos númerosº 62127 e 64461), 

ambos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263578.

 Vistos,

Compulsando aos autos verifico que, às fls. 26, fora juntada certidão da 

Oficiala de Justiça, constando o valor referente as diligências 

complementares.

Às fls. 27, a parte Requerente foi intimada para efetuar o respectivo 

pagamento.

Às fls. 28, a parte Requerente requereu a desistência da ação, bem como 
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sua extinção sem resolução de mérito.

É o necessário à análise e decisão.

Tendo em vista que a parte Requerente não realizou o pagamento 

referente as diligências complementares da Oficiala de Justiça, intime-se 

novamente a mesma para, no prazo de 05 dias, recolher o complemento 

da diligência informado às fls. 26.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência a Sra. Meirinha para, 

querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento do 

valor.

Após, voltem os autos conclusos para análise de fls. 28.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2638-19.2004.811.0055

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

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO, 

CLÓVIS OBREGÃO, JAIR OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para retirar a Carta Precatória a ser 

distribuída na Comarca de Camapuã/MS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, AVELINO DAL 

CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ DAL CASTEL, 

PASCOINA DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer nesta Secretaria para assinar o Auto de Adjudicação 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 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): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233398 Nr: 22219-97.2016.811.0055

 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: CATIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/SC 23.516, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/SC 23.720, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 109/110 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272538 Nr: 3077-39.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143793 Nr: 3347-73.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. C. DA SILVA JUNIOR ME, JOSE ADOLFO 

CORREA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$458,62, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152646 Nr: 1291-33.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO E FILHO FLORESTAL LTDA ME

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LEOCIR FINATTO 

VALERIO NETO - OAB:40112 E 23881-A

 Execução Fiscal

Processo nº 1291-33.2013 (Cód. 152646)
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 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União contra Valerio e Filho 

Florestal Ltda Me.

Concitado a se manifestar, o exequente requereu a extinção do feito em 

razão do cancelamento da dívida.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor informou que fora cancelada a 

CDA exequenda, via consequência, requer a extinção da presente.

A Lei de Execução Fiscal, por sua vez, determina em seu artigo 26 que: 

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.”

Desta feita, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e 

artigo 26 da LEF.

 Em tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido 

cancelamento em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças 

futuras atinentes a esta CDA.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 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.: 196459 Nr: 12043-93.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DA COSTA VALE RAMOS

 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:

 Processo nº 12043-93.2015 (Cód. 196459)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 103157 Nr: 2001-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS FERNANDES DA SILVA

 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:

 Processo nº 2001-29.2008 (Cód. 103157)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 105290 Nr: 4068-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DE SOUZA

 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:

 Processo nº 4068-64.2008 (Cód. 105290)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 132446 Nr: 2306-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA DA CONCEIÇÃO MORAES COSTA

 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:

 Processo nº 2306-08.2011 (Cód. 132446)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 106575 Nr: 5287-15.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5287-15.2008 (Cód. 106575)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 147895 Nr: 7737-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO PINHEIRO DE ALMEIDA

 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:

 Processo nº 7737-86.2012 (Cód. 147895)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 135157 Nr: 5304-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CARDOSO DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 5304-46.2011 (Cód. 135157)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.
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Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 142681 Nr: 2125-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2125-70.2012 (Cód. 142681)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 142621 Nr: 2059-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRES GENOEFA DEOTI WOICIECHOSKI

 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:

 Processo nº 2059-90.2012 (Cód. 142621)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 173199 Nr: 14823-40.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14823-40.2014 (Cód. 173199)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 187 de 653



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174570 Nr: 16472-40.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE CARVALHO TIMOTEO

 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:

 Processo nº 16472-40.2014 (Cód. 174570)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 143629 Nr: 3166-72.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3166-72.2012 (Cód. 143629)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 137262 Nr: 7587-42.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VILSON EIDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7587-42.2011 (Cód. 137262)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 105283 Nr: 4103-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARTINS FERREIRA

 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:

 Processo nº 4103-24.2008 (Cód. 105283)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 
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Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 129430 Nr: 9201-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA HILÁRIO VICENTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9201-19.2010 (Cód. 129430)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 107786 Nr: 6468-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 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:

 Processo nº 6468-51.2008 (Cód. 107786)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 176, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 128037 Nr: 6952-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO CARLOS ANGOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6952-95.2010 (Cód. 128037)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125468 Nr: 4415-29.2010.811.0055

 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: TEREZINHA DE FÁTIMA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147914 Nr: 7756-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE DELMONDES 

DE OLIVEIRA, FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7756-92.2012 (Cód. 147914)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 106041 Nr: 4798-75.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HENRIQUE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4798-75.2008 (Cód. 106041)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 144556 Nr: 4171-32.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA APARECIDA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4171-32.2012 (Cód. 144556)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265576 Nr: 28869-29.2017.811.0055

 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: GENIVALDO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 28869-29.2017 (Cód. 265576)

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência de Natureza Antecipada ajuizada por Genivaldo Carlos.

Através do despacho de fl. 30, foi facultada a emenda da inicial, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora adequasse os documentos, 

bem como o endereço para comprovar o domicílio nesta Comarca.

Intimado, por intermédio de seu procurador, decorreu in albis o prazo 

assinalado, fl.32.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, vislumbro, que foi concedido ao requerente prazo 

para que emendasse a inicial, sob pena de indeferimento, contudo, não se 

manifestou no prazo determinado.

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual.

Isto posto, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTA a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência de Natureza Antecipada, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual.

Isento de custas e honorários advocatícios.

 Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações 

e baixas necessárias, ficando desde já autorizado o desentranhamento 

dos documentos que instruíram a inicial, com a substituição por cópias 

reprográficas.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

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.: 136615 Nr: 6886-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA COUVO SANTANA DE OLIVEIRA

 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:

 Processo nº 6886-81.2011 (Cód. 136615)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 101236 Nr: 188-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 188-64.2008 (Cód. 101236)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 180079 Nr: 22015-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI

 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:

 Processo nº 22015-24.2014 (Cód. 180079)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 
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obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 103396 Nr: 2242-03.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA AUGUSTA DE SOUZA

 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:

 Processo nº 2242-03.2008 (Cód. 103396)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 156085 Nr: 4696-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI

 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: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:PROCURADOR FEDE

 Processo nº 4696-77.2013 (Cód.156085)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 159013 Nr: 7621-46.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7621-46.2013 (Cód. 159013)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104403 Nr: 3195-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IALDO BOMFIM

 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:

 Processo nº 3195-64.2008 (Cód. 104403)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 155, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 102918 Nr: 1755-33.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA CORREIA BELTRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1755-33.2008 (Cód. 102918)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 150725 Nr: 10824-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PIANA DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 10824-50.2012 (Cód. 150725)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 128474 Nr: 7385-02.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PAZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7385-02.2010 (Cód. 128474)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 
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Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 129515 Nr: 8346-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILVO LÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8346-40.2010 (Cód. 129515)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 102866 Nr: 1714-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI DE ANDRADE RAMOS

 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:

 Processo nº 1714-66.2008 (Cód. 102866)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 162504 Nr: 13927-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13927-31.2013 (Cód. 162504)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 104508 Nr: 3348-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA EVA SILVA SOUZA

 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:

 Processo nº 3348-97.2008 (Cód. 104508)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 154160 Nr: 2796-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DE SOUZA PINHEIRO

 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 nº 2796-59.2013 (Cód. 154160)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 128091 Nr: 7003-09.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA COSTA

 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:

 Processo nº 7003-09.2010 (Cód. 128091)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 164328 Nr: 2132-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DA SILVA

 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 nº 2132-91.2014 (Cód. 164328)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 195 de 653



Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 177875 Nr: 19984-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19984-31.2014 (Cód. 177875)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 132333 Nr: 2189-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMO MARTINS DA SILVA

 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:

 Processo nº 2189-17.2011 (Cód. 132333)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 103699 Nr: 2533-03.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DA CRUZ

 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:

 Processo nº 2533-03.2008 (Cód. 103699)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 145884 Nr: 5592-57.2012.811.0055

 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: JOSE BORGES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 
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MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150081 Nr: 10093-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BATISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10093-54.2012 (Cód. 150081)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 29814 Nr: 3375-85.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3375-85.2005 (Cód. 29814)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 244, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 153365 Nr: 2027-51.2013.811.0055

 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 LUCIA MARTINS DURAN

 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, 

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.: 162919 Nr: 14689-47.2013.811.0055

 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: DANIEL VIEIRA

 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
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 Cod. Proc.: 195082 Nr: 10887-70.2015.811.0055

 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: SEBASTIAO DOMINGOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10887-70.2015 (Cód. 195082)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao petitório de folhas retro, intime-se o perito nomeado nos 

autos à fl.161, para que informe a este juízo a data do agendamento da 

perícia médica.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 129780 Nr: 8619-19.2010.811.0055

 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: SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS

 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.

Considerando que muito embora a prova constitua ônus da parte, tem por 

destinatário o Juiz e visa convencê-lo a respeito dos fatos controvertidos, 

com arrimo nos poderes processuais da ampla condução e da instrução 

conferidos ao juiz (artigo 370 do novo Código de Processo Civil), bem 

assim pelo patente desinteresse do demandado em sua colheita, já que 

não compareceu a presente solenidade, hei por bem dispensar o 

depoimento pessoal da parte autora.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, e apresentada as 

alegações finais, remissivas a inicial, permaneçam conclusos para 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167718 Nr: 7975-37.2014.811.0055

 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: DELMERITA RAMALHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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.: 111663 Nr: 1870-20.2009.811.0055

 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: MARIA CANELLI BENTO

 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.

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.: 65081 Nr: 6590-98.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOTORIVA BATTISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, IZA MARCIA 

COSTA - OAB:10834, 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.: 155415 Nr: 4040-23.2013.811.0055

 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: LINDALVA VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/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.: 172856 Nr: 14457-98.2014.811.0055

 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: ANTONIA NUNES DE FEITOSA

 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, 
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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.: 150418 Nr: 10473-77.2012.811.0055

 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: DANIELLY PEREIRA MOURA DE LIMA, MARTA PEREIRA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-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

 Cod. Proc.: 126536 Nr: 5448-54.2010.811.0055

 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: RUTH OSWALDA DOS SANTOS

 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.

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.: 160902 Nr: 11124-75.2013.811.0055

 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: BENEDITO FELICIANO DA SILVA FILHO

 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.

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.: 149741 Nr: 9725-45.2012.811.0055

 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: ADRIANA APARECIDA CAMPOS

 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.

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.: 257208 Nr: 22459-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY LOPES TORRES, JULIANO JARDIM 

CAMPOS, SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO, J. CAMPOS ENGENHARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, ITALO JORGE 

SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Processo n.º 22459-52.2017 (Cód. 257208)VISTOS, ETC.Inicialmente 

presto, nesta data, as informações solicitadas nos autos do Agravo 

interposto pelo SAMAE, requisitadas às fls. 5.397/5.400, e do manejado 

por Juliano Jardim Campos e Juliano J. Campos – ME, requisitadas às fls. 

4.769/4.772. De outro viés, analisando os autos, vislumbro a existência de 

um erro material na decisão de fls. 3925/3928 (v. 20), eis que fora 

determinada a citação dos envolvidos para apresentação de contestação, 

ao invés da notificação para a apresentação de manifestação por escrito, 

nos termos da Lei de Improbidade Administrativa..Pois bem, analisando as 

manifestações preliminares apresentadas pelos demandados e, em que 

pese os argumentos lançados, vislumbro que não convenceram este 

Juízo, pelo menos na etapa em que o processo se encontra, quanto a 

inexistência do ventilado ato de improbidade, a ensejar a pronta rejeição 

da demanda, sobretudo pelo fato de que, nesta fase preliminar, vigora o 

princípio in dubio pro societate, de modo que a rejeição prematura da ação 

somente encontraria guarida se demonstrado, de forma extreme de 

dúvidas, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou 

a inadequação da via eleita, o que não é o caso dos autos, não obstante 

as vigorosas defesas apresentadas pelos demandados.Destarte, RECEBO 

a peça inaugural em seus integrais termos e, por conseguinte, determino 

que se proceda com a citação dos requeridos para apresentarem 

contestação, no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, 

dê-se vista ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra/MT, 

nesta ordem, porquanto defiro o pedido de habilitação formulado à fl. 3.949 

(v. 20), devendo ser efetuadas as anotações e retificações costumeiras. 

Por fim, proceda-se com a transferência dos valores constritos via 

BacenJud para a Conta Única do Poder Judiciário, exceto os irrisórios, que 

determino o desbloqueio.Ciência ao parquet e ao Município de Tangará da 

Serra.As providências.Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154573 Nr: 3194-06.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3194-06.2013 (Cód. 154573)

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.

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, 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 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, 19 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.: 268861 Nr: 32575-20.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para no prazo de 15 

(quinze) dias regularizar sua representação processual nos Autos, 

conforme determina o art. 104 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271730 Nr: 2533-51.2018.811.0055

 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: OSMAR PINTO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2533-51.2018 (Cód. 271730)

VISTOS, ETC.

Considerando que a autora revelou o seu desinteresse em conciliar, bem 

como sobreveio aos autos manifestação expressa do requerido em igual 

sentido, cancelo o ato outrora agendado, tal como prevê o artigo 334, § 4°, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

Nesta senda, trago à colação o magistério de Nelson Nery Júnior, em sua 

obra Comentários ao Código de Processo Civil, ed. 2015, p. 919, in verbis:

O juiz deverá praticar os demais atos previstos pela norma ora analisada, 

no momento processual adequado para tanto: na audiência preliminar. Na 

atual sistemática, essa regra persiste, com a diferença de que a parte 

pode declinar da conciliação, mas deve informar com antecedência seu 

desinteresse, de forma que o aparelho judiciário não seja 

desnecessariamente preparado para uma audiência inócua.

Outrossim, certifique-se a tempestividade da peça de resposta acostada 

ao feito (fls. 43/102) e, após, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação e, na sequência, conclusos para deliberação.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 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.: 131650 Nr: 1414-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA DA SILVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 141402-2011 (Cód. 131650)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, entendo por bem proceder com a busca de 

endereço da exequente através do Sistema BacenJud, a fim de possibilitar 

sua localização para levantamento dos atrasados, de maneira que 

determino que o feito permaneça concluso para tal desiderato.

Sobrevindo endereço atualizado da parte, proceda-se com o necessário 

para a sua intimação pessoal.

 Do contrário, prossiga-se no cumprimento das demais deliberações já 

exaradas nos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 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.: 273246 Nr: 3630-86.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada de 

caráter antecedente, o que faço com fulcro no artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil e, por conseguinte, determino a suspensão da 

exigibilidade do débito tributário gerado através dos TAD’s de n.º 

1125920-2, 1127316-1 e nº 1129338-2, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), e, ainda, que o requerido abstenha-se de efetuar a negativação do 

nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito no que se refere 

aos débitos relacionados na presente demanda, bem como de levar a 

protesto os referidos títulos, caso não o tenha feito.Por conseguinte, com 

fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 08 de junho de 2018, às 13h00min.O requerido será 

citado e intimado na pessoa de seu representante legal com antecedência 

mínima de 40 dias do ato supra, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de advogado, a menos que este possua procuração com 

poderes para negociar ou transigir, situação em que a presença do 

autor/requerido será dispensada, ressaltando que se tratando o requerido 

de pessoa jurídica de direito público interno, deve ser intimado, perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, art. 75, II c.c artigo 242, 

§3º).Mister elucidar que o não comparecimento das partes à audiência 

conciliatória, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público. Às providências.Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1948-77.2010.811.0055

 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: EDVALDO CASAGRANDE

 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.

Considerando que muito embora a prova constitua ônus da parte, tem por 

destinatário o Juiz e visa convencê-lo a respeito dos fatos controvertidos, 

com arrimo nos poderes processuais da ampla condução e da instrução 

conferidos ao juiz (artigo 370 do novo Código de Processo Civil), bem 

assim pelo patente desinteresse do demandado em sua colheita, já que 

não compareceu a presente solenidade, hei por bem dispensar o 

depoimento pessoal da parte autora.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, e apresentada as 

alegações finais, remissivas a inicial, permaneçam conclusos para 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 268777 Nr: 32409-85.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para no prazo de 15 

(quinze) dias regularizar sua representação processual nos Autos, 

conforme determina o art. 104 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271731 Nr: 2535-21.2018.811.0055

 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: CLERIA LUCIA DE REZENDE FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2535-21.2018 (Cód. 271731)

VISTOS, ETC.

Considerando que a autora revelou o seu desinteresse em conciliar, bem 

como sobreveio aos autos manifestação expressa do requerido em igual 

sentido, cancelo o ato outrora agendado, tal como prevê o artigo 334, § 4°, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

Nesta senda, trago à colação o magistério de Nelson Nery Júnior, em sua 

obra Comentários ao Código de Processo Civil, ed. 2015, p. 919, in verbis:

O juiz deverá praticar os demais atos previstos pela norma ora analisada, 

no momento processual adequado para tanto: na audiência preliminar. Na 

atual sistemática, essa regra persiste, com a diferença de que a parte 

pode declinar da conciliação, mas deve informar com antecedência seu 

desinteresse, de forma que o aparelho judiciário não seja 

desnecessariamente preparado para uma audiência inócua.

Outrossim, certifique-se a tempestividade da peça de resposta acostada 

ao feito (fls. 49/110) e, após, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação e, na sequência, conclusos para deliberação.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 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.: 155102 Nr: 3716-33.2013.811.0055

 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 DOS SANTOS

 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123250 Nr: 2292-58.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, ROSINA PISSINATI 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, LUIZ DINALE FAVORETO, CLELIA RUBINO 

ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$9.303,19, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - (...) 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não implica 

o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas 

o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo devidos os 

honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação do débito, 

não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da 

propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 748-93.2014.811.0055

 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: EMIVAL JOSE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 
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- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 748-93.2014 (Cód. 163570)

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, 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.: 163513 Nr: 645-86.2014.811.0055

 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: ORLANDO ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 645-86.2014 (Cód. 163513)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à folha retro, em decorrência restituo o prazo para o n. 

causídico, fl.114, conforme postulado.

No mais, efetuem-se as anotações e retificações costumeiras, inclusive, 

na capa dos autos, para fazer constar o nome do advogado consignado 

no instrumento de substabelecimento de fl.114.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 139268 Nr: 9734-41.2011.811.0055

 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 DE LOURDES DOS SANTOS 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:

 Processo n.º 9734-41.2011 (Cód. 139268)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório de fl. retro, razão pela qual, determino que o Sr. Gestor 

cumpra as disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de 

Processo Civil, observando o memorial apresentado à fl.88.

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, 16 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.: 188776 Nr: 5684-30.2015.811.0055

 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: TEOLIDE MARIA BAREA

 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 5684-30.2015 (Cód. 188776)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino que seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida. Na sequência, declinada a data 

aprazada, intime-se a parte autora.

Em tempo, consigno que a intimação à expert deverá ser instruída com os 

exames constantes nos autos, podendo o requerente levar outros laudos 

que julgar pertinentes.

Impende salientar que caso o a perícia seja infrutífera, novamente, em 

decorrência de desídia da parte autora, o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 249543 Nr: 16280-05.2017.811.0055

 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: DEIVISON DIVINO DE ARAUJO

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

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

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16280-05.2017 (Cód. 249543)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária Indevida 

ajuizada por Deivison Divino de Araújo em face do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 102540 Nr: 1382-02.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINOR DE ASSIS GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 202 de 653



 Processo n.º 1382-08.2008 (Cód. 102540)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 104023 Nr: 2831-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA CRISTINA ALVES DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 2831-92.2008 (Cód. 104023)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 132447 Nr: 2307-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLE GOMES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2307-90.2011 (Cód. 132447)

VISTOS, ETC.

Indefiro o requerido à fl. 131/v, haja vista que em consulta ao Sistema 

APOLO, verifico que o executado esteve com a carga dos em 15/08/2016 

e o devolveu em 16/09/2016 sem manifestação.

Desta feita, cumpra-se o desisum de fl. 130.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 181603 Nr: 23715-35.2014.811.0055

 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 TEREZINHA SATTLER GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 23715-35.2014 (Cód. 181603)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida.

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.: 132816 Nr: 2712-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 141, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 208-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS DE SOUZA

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 166, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 26733 Nr: 3469-67.2004.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE COMÉRCIAL E INDÚSTRIAL DE 

ALIMENTOS LTDA, EDSON LUIZ SILVEIRA, MARFRIG FRIGORIFICO E 
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COMERCIO DE ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - 

OAB:242542/SP

 Processo n.º 3469-67.2004 (Cód. 26733)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo.

Por conseguinte, mantenho a decisão vergastada inalterada, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 136539 Nr: 6801-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VASSELAI SCARPAT SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 145, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139007 Nr: 9457-25.2011.811.0055

 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: MAFDS, MARIA APARECIDA FERNANDES

 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:

 Processo nº 9457-25.2011 (Cód. 139007)

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, 5 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.: 158317 Nr: 6913-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORDINICE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6913-93.2013 (Cód. 158317)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que instada a autora manifestou sua 

concordância com o laudo apresentado, fls.92/93. 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, 19 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.: 142372 Nr: 1779-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES SOBRINHO, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1779-22.2012 (Cód. 142372)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que na oportunidade em que foi proferida 

a decisão de fl.229, já havia decorrido o lapso assinalado para a 

apresentação da correlata impugnação, de maneira que revogo o segundo 

parágrafo do aludido decisum e, em sequência, HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 141382 Nr: 719-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLAIR MAZZUCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 719-14.2012 (Cód. 141382)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 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.: 126335 Nr: 5272-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5272-75.2010 (Cód. 126335)

VISTOS, ETC.

Inicialmente recebo a emenda a inicial.

No mais, considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 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.: 125450 Nr: 4437-87.2010.811.0055

 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: ANTONIA ROSA DA SILVA

 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 n.º 483/2010 (Cód. 125450)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para requerer o que de direito, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 249491 Nr: 16252-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PERINI

 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:

 Processo nº. 16252-37.2017 (Cód. 249491)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o presente cumprimento provisório de 

sentença tinha por objetivo a implantação do benefício previdenciário 

concedido nos autos principais, remetido à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto.

Todavia, considerando que já foi atingido o seu desiderato, conforme 

depreende-se à fl. 32, indefiro o pedido retro, haja vista a impossibilidade 

de pagamento de valores retroativos pela autarquia antes do trânsito em 

julgado da sentença exequenda.

Na sequência, determino que os autos permaneçam na secretaria até que 

sobrevenha o retorno do processo principal, ocasião em que deverá ser 

apensado ao mesmo.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 131263 Nr: 964-59.2011.811.0055

 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: SEBASTIANA ALVINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 964-59.2011 (Cód. 131263)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o nome da requerente é Sebastiana 

Albina de Souza, razão pela qual, determino a secretaria que proceda com 

a retificação necessária, tanto no Sistema Apolo como na etiqueta frontal 

do presente.

Após, conclusos para sentença.

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.: 148250 Nr: 8120-64.2012.811.0055

 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 FRANCISCA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8120-64.2012 (Cód. 148250)

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, 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.: 103161 Nr: 2005-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULINO SOARES

 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:

 Processo nº 2005-66.2008 (Cód. 103161)

 VISTOS, ETC

Tendo em vista a notícia do falecimento do autor, fl.125, e, ainda, que 

intimado o r. causídico por ele constituído nos autos, deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, reitere-se a aludida intimação 

determinando ao n. profissional que encarte aos autos a indispensável 

certidão de óbito, no prazo de 10 dias.

E, em decorrência do referido infortúnio, nos termos do artigo 313, I c.c 

artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o curso 

processual.

Na sequência, após manifestação do preclaro advogado, determino que o 

requerido seja citado para pronunciar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 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.: 162900 Nr: 14651-35.2013.811.0055

 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: ILZENA ROSA DA SILVEIRA

 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:

 Processo n.º 14651-35.2013 (Cód. 162900)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 153740 Nr: 2401-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANTONIO CARLOS

 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:

 Processo nº 2401-67.2013 (Cód. 153740)

 VISTOS, ETC

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros, o qual noticia o falecimento 

deste.

Preliminarmente, em decorrência do óbito da parte postulante, devidamente 

comprovado por meio do documento de fl. 100, nos termos do artigo 313, I 

c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

curso processual.

Na sequência, determino que o requerido seja citado para se pronunciar 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 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.: 120296 Nr: 10192-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GIMENEZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10192-29.2009 (Cód. 120296)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 171016 Nr: 12438-22.2014.811.0055

 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 LUCY SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12438-22.2014 (Cód. 171016)

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 apresentou impugnação à fl. 190, entretanto, 

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 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, 19 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.: 128649 Nr: 7561-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK PAULO DE JESUS, ALINE RODRIGUES DOS REIS 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7561-78.2010 (Cód. 128649)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS.

À fl.141 foi certificada a tempestividade da peça impugnatória aviada.

Concitado, o exequente manifestou-se pela concordância com os cálculos 

apresentados pelo executado, vindicando pela homologação dos mesmos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

 De pronto, considerando que a parte exequente manifestou sua 

concordância com os cálculos apresentados na impugnação interposta, 

impositivo o acolhimento da presente.

 Ante o exposto, acolho a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentada pelo executado, devendo a execução prosseguir em seus 

ulteriores termos nos moldes do memorial de cálculo apresentado à fl. 

131/v.

Destarte, determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

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.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 163836 Nr: 1239-03.2014.811.0055

 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: VALQUIRIA ORTEGA GARAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166055 Nr: 5173-66.2014.811.0055

 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: ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166730 Nr: 6413-90.2014.811.0055

 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: IZABEL CARNEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168248 Nr: 8709-85.2014.811.0055

 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: ELIAMAR DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 12277-12.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DE AMORIM

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171148 Nr: 12579-41.2014.811.0055

 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: ALCIDINO GONÇALVES SANTANA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 14018-87.2014.811.0055

 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: DULCE DO CARMO SOARES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173689 Nr: 15456-51.2014.811.0055

 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: JOSÉ HILTON 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174567 Nr: 16466-33.2014.811.0055

 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: MAURO SULINO DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174814 Nr: 16743-49.2014.811.0055

 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: WILMA ROSA NUNES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175456 Nr: 17395-66.2014.811.0055

 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: LUIZ BARBOSA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175780 Nr: 17751-61.2014.811.0055

 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 APARECIDA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177369 Nr: 19495-91.2014.811.0055

 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 DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177654 Nr: 19712-37.2014.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: FRANCISCO REGINALDO GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 

20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177877 Nr: 19988-68.2014.811.0055

 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: EDELCINO TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178081 Nr: 20214-73.2014.811.0055

 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: APARECIDO NUNES DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179092 Nr: 21172-59.2014.811.0055

 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 DIVINO BELO DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180082 Nr: 22021-31.2014.811.0055

 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: JACIR SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180656 Nr: 22601-61.2014.811.0055

 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: DAVI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 62213 Nr: 3745-93.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12.548 OAB/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT, KAREN PRISCILA ROCHA - OAB:22823/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3745-93.2007 (Cód. 62213)

VISTOS, ETC.

Considerando que a certidão de fl. 334 discorre que há apenas uma 

maneira para a expedição de RPV nos autos, em decorrência da renúncia 

aos valores que excedem o teto para tal forma de pagamento, expeça-se 

o necessário para tanto, conforme descrito na certidão mencionada.

Ciência a parte interessada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE executada ACOSTADA 

AS.FLS. 63-110 e fls. 112/112 verso , bem como acerca do teor da 

certidão acostada as fls. 114 verso NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273979 Nr: 4273-44.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDO, CINTIA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a redação da exordial não é clara se Cíntia Fernandes 

Lima de Oliveira é parte integrante da lide ou apenas representante do 

autor C.F.O.

Além disso, verifica-se que apenas há procuração outorgada por C.F.O., 

representada por Cíntia Fernandes Lima de Oliveira.

Assim, intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize as irregularidades apontadas, com a inclusão de Cíntia 

Fernandes Lima de Oliveira no polo ativo, nos termos do artigo 1.650 do 

Código Civil, com a juntada nos autos de sua respectiva procuração.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274081 Nr: 4331-47.2018.811.0055

 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: NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Noabia Cristina Rodrigues 

Marca em desfavor Bradesco Seguros S/A e Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 14h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Por fim, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se 

detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo 

do valor das custas processuais devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208167 Nr: 526-57.2016.811.0055

 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: SOCRATES LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIANE PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, recebo o aditamento da inicial (fls. 39/40), nos termos do 

inciso I do artigo 329 do Código de Processo Civil, com o fim de incluir 

Antônio Elides Alves Guimarães no polo passivo, encaminhando-se os 

autos ao Cartório Distribuidor com finalidade de retificar a autuação e 

distribuição.

Consoante requerimento de fl. 40, promovo diligência perante o sistema 

Renajud, com o fim de obter dados no requerido Antônio Elides Alves 

Guimarães, contudo, conforme extrato anexo, o veículo Civic LXS placa: 

JJT2010 se encontra em nome de terceiro.

Com fulcro no princípio da cooperação, promovo diligência perante o 

sistema Infoseg para localização de dados do requerido Antônio Elides 

Alves Guimarães, no entanto, novamente a diligência restou infrutífera, 

conforme extrato anexo.

Assim, ante o requerimento de fl. 40, oficie-se ao DETRAN/MT para que 

encaminhe eventuais dados cadastrais de Antônio Elides Alves 

Guimarães, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por outro lado, em que pese a requerida Maiane Pereira da Luz, indefiro o 

pedido de citação por edital, visto que não foram esgotadas as tentativas 

de localização de endereço da requerida.

 Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação 

requerida, determino que se diligencie junto aos órgãos conveniados 

perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço 

daquela.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se mandado 

de citação com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271572 Nr: 2403-61.2018.811.0055

 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: ALISSON DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a citação da parte requerida ainda não foi efetivada, 

RECEBO o aditamento da inicial de fls. 41/42, nos termos do art. 329, I, do 

CPC, para complementação dos dados da requerida.

Expeça-se a citação da requerida nos termos do aditamento retro.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159653 Nr: 8804-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR J. CARPES - ME, ADEMAR JULIANO 

CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fls. 178), a qual 

restou infrutífera.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promovendo o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis.
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Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,Considerando a concordância do exequente (fl. 365), defiro o 

abatimento dos valores concernentes às parcelas do IPVA 2016 e 2017 

ao débito executado, devendo o executado comprovar o pagamento de 

tais valores no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento da 

cobrança dos mesmos.Outrossim, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente as fls. 565 em desfavor 

dos executados, no valor da última atualização nos autos, sendo abatido 

os valores concernentes ao IPVA, a qual restou parcialmente frutífera, 

consoante extrato anexo.Desse modo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Outrossim, considerando que a penhora realizada via 

Bacenjud é insuficiente, defiro a pesquisa de veículos em nome dos 

executados via RENAJUD, a qual restou frutífera, consoante extratos 

anexos, com a localização de setenta e sete veículos em nome dos 

executados.Com fulcro no princípio da cooperação, promovo restrição 

judicial de transferência nos veículos dois veículos mais recentes e sem 

restrições em nome do executado Jairo Waldow, sendo: Honda CG 160 

Fan placa: QBV0294 e Honda CG 150 Titan placa: QBL9972; bem como 

dos dois veículos mais recente e sem restrição do executado Polo 

Comércio de Veículos Ltda., sendo Fiat Mobi placa: BAW6234 e Chevrolet 

S10 placa: QBU2389, cujos extratos seguem anexos.Intime-se o 

exequente para se manifestar expressamente quanto ao interesse ou não 

na penhora dos veículos localizados, bem como quais veículos pretende 

que se realize a penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

levantamento das restrições judiciais inseridas.Sem prejuízo das 

deliberações supra, diligencie a Ge [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273953 Nr: 4253-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Serrate Rosella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Pan S/A em face de Maria Serrate Rosella, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fl. 27).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, art. 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267513 Nr: 30295-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARATELI, ESPOLIO DE 

ARGENESIO BARATELLI, LINDOMAR BARATELLI, JANETE BARATELLI 

BORGES, LUCIMEIRE BARATELLI, JOSENIR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS CRISTIANO, LUZIA LEOPOLDO 

CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Maria Aparecida Baratelli e 

Espólio de Argenesio Baratelli, representado por Janete Baratelli Borges, 

Lucimeire Baratelli, Lindomar Baratelli e Josenir Baratelli, em desfavor de 

João Carlos Cristiano e Luzia Leopoldino Cristiano, do imóvel localizado na 

Rua Parecis, n.º 66, Quadra 10, Lote 05-B, Bairro Vila Araputanga, 

Tangará da Serra/MT.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Citem-se os requeridos e os confinantes do imóvel indicados nos autos, 

pessoalmente, para que, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados, 

nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se, pela via postal, os representantes das Fazendas Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos juntados nos autos pela 

requerente.

Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do §2º do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Atente-se à Gestora Judiciária quanto a pratica de atos ordinatórios, com 

a intimação das partes acerca da nova data e horário para a instalação da 

perícia, bem como a parte executada quanto as informações prestadas 

acerca do documento pendente.

Em que pese o pedido de levantamento de 50% dos honorários periciais, 

oportunize-se manifestação das partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES NOVA DATA INDICADA 

PELO PERITO DIA 08/05/2018, AS 08:00 HORAS, FORUM DE TANGARA 

DA SERRA-MT, BM COMO QUE AS PARTES JUNTEM AOS AUTOS 

PLANTA CONTENDO O PERIMETRO DA PROPRIEDADE E MATRICULA 

ATUALIZADA DO IMOVEL, PARA A PERICIA ACIMA INDICADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES NOVA DATA INDICADA 

PELO PERITO DIA 08/05/2018, AS 08:00 HORAS, FORUM DE TANGARA 

DA SERRA-MT, BM COMO QUE AS PARTES JUNTEM AOS AUTOS 

PLANTA CONTENDO O PERIMETRO DA PROPRIEDADE E MATRICULA 

ATUALIZADA DO IMOVEL, PARA A PERICIA ACIMA INDICADA., BEM 

COMO O PERITO INFORMA QUE O LOCAL PARA A INSTALAÇÃO DA 

PERICIA SE DESTINA COMO PONTO DE ENCONTRO ENTRE AS PARTES E 

O PERITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274263 Nr: 4442-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDESPE EMPRESA DE CONTABILIDADE S/S 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Cuida-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por 

Rockenbach Agropecuária Ltda., em desfavor de Condespe Empresa de 

Contabilidade, objetivando o recebimento dos valores concernentes às 

Notas Promissórias encartadas aos autos às fls. 10 e 13.Cite(m)-se o(s) 

executado(s) para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 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(s) 

executado(s).Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código 

de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197691 Nr: 12953-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. SIRINO - ME, APARECIDA DOS SANTOS 

SIRINO SOARES

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

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de petição à fl. 552, em que a parte exequente informa o 

descumprimento do acordo celebrado entre as partes, requerente do 

prosseguimento do feito, nos termos do parágrafo único do artigo 922 do 

Código de Processo Civil.

Assim, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece 

como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, 

possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor dos executados, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 71), a qual restou infrutífera.

Considerando o bloqueio de valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, promovo ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência.

Desse modo, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se à vinculação dos 

valores penhorados à fl. 41, com posterior levantamento de alvará em 

favor do exequente, atentando-se aos dados bancários fornecidos e aos 

poderes outorgados na procuração.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272511 Nr: 3056-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais e 

pelo que consta dos autos, DEFIRO a antecipação de tutela postulada para 

determinar ao banco requerido que se abstenha de negativar o autor ou 

mesmo promover qualquer medida visando o desapossamento dos bens 

financiados, em decorrência do inadimplemento das parcelas com 

vencimento em dezembro de 2017 em diante, consignadas no presente 

feito, da Cédula de Crédito Bancário 40/04834-9, sendo que em caso de já 

haver negativação, deverá retirá-la, no prazo máximo de 10 dias, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).Outrossim, DEFIRO a consignação dos valores das 

parcelas vencidas em 15/12/2017, 15/01/2018 e 15/02/2018 já vencidas, 

devidamente atualizadas, bem como as que vencerem subsequentemente, 

devendo o autor providenciar o depósito no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 893, inciso I, do Código de Processo Civil.Cite-se o 

requerido para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo legal, 

consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(artigo 344 do CPC).Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizada a 

parte autora manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273957 Nr: 4255-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cuida-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em desfavor de Waldir Berta e Zubeide Berta, objetivando o 

recebimento de parcialidade dos valores constantes na escritura pública 

de aditivo de retificação e ratificação à escritura pública de confissão de 

dívidas com garantia hipotecária, colacionada aos autos às fls. 

28/30.Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10% (dez) por cento, 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(s) executado(s).Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do 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 

poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade 

de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

ins¬truídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo 

Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274363 Nr: 4506-41.2018.811.0055

 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: IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS TARUMÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando-se a plausibilidade do direito da 

requerente, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que a requerida 

arque com as despesas provenientes do aluguel da requerente no valor 

mensal de R$ 700,00 (fl. 33), sendo abrangidas as parcelas vencidas e a 

vencer, sob pena de bloqueio judicial dos valores.Nos termos do artigo. 

334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 15h30min (MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Por fim, indefiro o pleito de intervenção do Ministério Público nos 

presentes autos, visto que não há criança/adolescente integrante da 

lide.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274547 Nr: 4609-48.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Luciana Cristiana Rodrigues 

Carpenedo em desfavor Domani Distribuidora de Veículos Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 16h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273697 Nr: 4026-63.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, o autor foi intimado para emendar a inicial, com o fim 

de colacionar aos autos cópia da sentença, acórdão e certidão de trânsito 

em julgado.

Contudo, a parte autora não juntou aos autos cópia do acórdão dos autos 

n.° 0800224-44.2013.8.01.0001.

Assim, com fulcro no princípio da primazia do julgamento de mérito, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos 

autos cópia do acordão nos autos nº 0800224-44.213.8.01.0001, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220551 Nr: 10518-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - 

OAB:22.841/A-MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912, MARCOS 

ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(TRINTA) dias, para a 

que a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor 

da petição da autora acostada as fls.167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201652 Nr: 15999-20.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação dos requeridos quanto a habilitação da 

representante do espólio de Onei Edio Giongo e após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158178 Nr: 6778-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES MEDINA, GISELLE CRISTIAN 

CARPENEDO, RULLYAN PETERSON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS MELO FORT - 

OAB:OAB/MT 10664

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para manifestar-se, no prazo legal, 

sobre a PENHORA que incidiu sobre o veículo marca/modelo FORD KA SE 

1.0 HA, PLACA NJF0561, podendo, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, 

desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente, bem como, da ordem de apreensão e remoção do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte executada, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NAÕ EXISTE O 

NUMERO INDICADO”, devendo informar o endereço atualizado da referida 

executada requerida para fins de proceder a citação da mesma, 

informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 2242-81.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 

10.129

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Conciliação

Dia 20 de março de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 13274

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, ausentes as partes

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, reputo a mesma prejudicada ante a 

proposta de acordo já apresentada pelas partes

Após foi prolatada a seguinte decisão.

Vistos,

I – Ao contador para a atualização do saldo devedor da presente 

execução, nos termos em que requerido pelo Ministério Público.

II – Oficie-se ao Juízo do Inventário encaminhando cópia dos cálculos e 

minuta do acordo, para que o mesmo informe sob obstáculos a transação 

pretendida, nos termos de artigo 619,II

III – Apresentados os cálculos quanto ao saldo devedor e colhida a 

manifestação do Juízo do Inventário, abra-se vista ao Ministério Público e 

então conclusos...NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137682 Nr: 8049-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, ADVOCACIA ITELVINO HOFFMAN 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI IVETE NEUMANN BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RAFAEL 
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VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a ausência de habilitação do adquirente do crédito e a 

inércia do exequente original para promover a presente execuação, 

determino sua intimação pessoal para que promova o andamento do feito, 

recolhendo as diligências pendentes, sob pena de extinção do mesmo sem 

julgamento do mérito.

Intime-se, pessoalmente o exequente.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220907 Nr: 10830-18.2016.811.0055

 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): ANTONIO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165/A-MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

no endereço Assentamento Antônio Conselheiro Agrovila 2, lote 32, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224597 Nr: 13906-50.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, as cartas 

precatórias expedidas para as Comarcas de Rio Branco-MT e Campo 

Novo do Parecis-MT, para citação do requerido nos endereços obtidos 

pelos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, instruindo-as com as 

peças necessárias, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento 

das custas judiciais, e, após retirá-las, comprovar também, em 30 dias, 

suas distribuições nos juízos deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261249 Nr: 25801-71.2017.811.0055

 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: SILVANEI SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. MATURI ME, EDVALDO ALBERTO 

MONGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HENRIQUE - 

OAB:131118/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos PELA PARTE REQUERIDA DM MATURI-ME , 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203226 Nr: 17284-48.2015.811.0055

 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: PAULA REGINA TATSCH, SERGIO LEONARDO TATSCH 

PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

rescindido o contrato de fls. 46/50, condenando o requerido ao pagamento 

de multa contratual de R$ 27.000,00, tornando definitiva a liminar 

anteriormente concedida quanto a reintegração dos autores na posse do 

mobiliário e estoque restituído, reconhecendo contudo o direito de 

compensação do requerido em relação aos valores apurados atinente ao 

estoque e mobiliário restituído à autora frente aquilo que lhe fora 

originalmente vendido, chegando-se ao final a um saldo final em desfavor 

do requerido no montante de R$ 12.000,00 que deverá ser atualizado pelo 

INPC desde a data do inadimplemento do requerido, acrescido de juros 

legais desde a citação.Certificado o transito em julgado, proceda-se o 

levantamento das garantias prestadas pelos autores.Por fim, condeno o 

requerido ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do 

valor da condenação. JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Tangará da Serra/MT, 20 de março 

de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 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: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

MANOEL CAMPOS NETO - OAB:

 Vistos,I – Considerando-se que restaram frustradas as tentativas de 

citação pessoal da empresa Receptur, sendo que as diligências 

deprecadas demonstram que a empresa requerida não mantém escritório 

nos endereços anteriormente levantados, defiro o pedido de citação por 

edital da empresa requerida, para oferecimento de defesa no prazo legal.II 

– Outrossim, considerando-se que em reiteradas oportunidades as 

empresas requeridas, que já foram citadas, demonstraram que não 

possuem interesse na composição sem a participação efetiva das demais 

requerida e que a citação por edital torna implausível tal composição 

reputo inviável nova redesignação do ato.III – Por fim, inexistindo qualquer 

objeção pelas partes presentes e a expressa anuência dos autores, 

defiro de imediato a citação da empresa denunciada, para oferecimento de 

contestação no prazo legal.IV – Por fim, publicada em audiência a decisão 

que reputo prejudicada a tentativa de conciliação, saindo as partes 

intimadas para oferecerem sua defesa no prazo legal.V – Realizada a 

citação por edital pendente e citada a seguradora denunciada e certificado 

o decurso do prazo sem oferecimento de defesa, vista a Defensoria para 

apresentação da defesa, enquanto curadora especial, da empresa citada 

por editalVI – Após, oportunize-se a manifestação do autor quanto a 

preliminares e documentos e manifestação subsequente do representante 

do Ministério Público,Cumpra-se com urgência...NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata. Marcos Terencio 

A g o s t i n h o  P i r e s J u i z  d e  D i r e i t o R e p r e s e n t a n t e  d o s 

AutoresAdvogado:Representante empresa TUT Transportes 

LtdaAdvogadoRepresentante Viação Juína Ltda - Epp

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 23248-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte executada, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, 

devendo informar o endereço atualizado da referida executada requerida 

para fins de proceder a citação da mesma, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado por 

Antônio Enzo Vinholi em desfavor de Eduardo Umberto Simonetti e Paulo 

Cesar Favaro Motta, objetivando o recebimento de valores arbitrados nos 

autos n.º 3377-16.2009.811.0055, no qual pende o julgado de recurso 

dotado de efeito devolutivo.

Compulsando aos autos, verifica que encontram-se presentes os 

requisitos do parágrafo único artigo 522 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual recebo o pedido.

Desse modo, intime-se a parte executada/sucumbente, para que, no prazo 

de 15 dias, pague a quantia indicada às fls. 36/37, sob pena do valor da 

condenação ser acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Na hipótese de pagamento voluntário, vinculem-se os valores aos 

presentes autos, com posterior intimação do exequente para 

manifestar-se sobre referido depósito e, caso pretenda o levantamento, 

deverá apresentar caução idônea correspondente ao valor levantado.

Caso não haja pronto pagamento/entrega no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

executado, com fulcro no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimado para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo para pagamento, e não sendo saldada a dívida pelo 

executado, consigne-se no mandado a abertura do prazo de 15 dias para 

apresentação da impugnação, imediatamente após o término do prazo 

para pagamento, nos termos do artigo 520, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Certificado o decurso de prazo para pagamento, com a apresentação de 

planilha atualizada, encaminhe os autos conclusos para análise do pedido 

de fl. 7.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274388 Nr: 4532-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTA AGRO NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Consoante o §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil o valor da 

causa corresponderá ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.

Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

adeque o valor da causa de acordo com o proveito econômico perseguido, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Ante o exposto, indefiro o pedido de posto que a concessão acarretara 

no reconhecimento do provimento definitivo da tutela pretendida na 

inicial.Por outro lado, considerando que as escrituras de compra e venda 

das matriculas 3837 e 3838 foram lavradas em 14/12/2012 e registradas 

em 20/12/2012 e a escritura de compra e venda da matricula 701 (atual 

7461) foi lavrada em 30/10/2013 e registrada em 31/10/2013, portanto, em 

data posterior a citação do Sr. Eloi Adanir Giongo no processo n.º 

2492-31.2011.811.0055 (27/03/2012 – fl. 90), DEFIRO a expedição das 

certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação 

junto às matrículas dos imóveis objeto dos autos.Nos termos do artigo. 

334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13h30min (MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado aos autores a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Outrossim, posteriormente a realização de audiência de 

conciliação, oportunize-se contraditório à parte requerente quanto a 

contestação e documentos apresentadas pelos requeridos Elio Adanir 

Giongo, Valdisnei José Giongo e Darley Gustavo Giongo às fls. 

231/2.351.Sem prejuízo das deliberações supra, intime-se a parte autora 

para colacionar aos autos cópia a [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273476 Nr: 3816-12.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE SILVA DOS SANTOS

 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:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada por Loteamento Tarumã 

Ltda em face de Solange Silva dos Santos, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13h00min 
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(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264726 Nr: 28227-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 17/v, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade que defino neste ato.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258116 Nr: 23318-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARI LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 34, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora.Ante a inexistência de angularização 

processual, deixo de promover a condenação de honorários 

advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257922 Nr: 23140-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR UTZIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 27, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas processuais pela parte autora.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273698 Nr: 4028-33.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DEIJANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizado por Juliane Dejane da Silva em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., ambos qualificados no encarte processual.

Assevera o autor que realizou contrato junto com a requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 faz-se 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

requerida.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A EXIBIÇÃO pretendida, devendo a parte requerida 

dar sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 

398 do Código de Processo Civil.

Assim, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem 

como o seu advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001 

para que, querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 306 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, forte no princípio da cooperação, 

oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando 

extrato das contas existentes no CPF/nome do autor.

Consigna-se que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273832 Nr: 4147-91.2018.811.0055

 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): RUBIA ARGENTA DEON, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(s) 

executado(s).Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código 

de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição 
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dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. [...] Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274352 Nr: 4496-94.2018.811.0055

 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: JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, há indícios de que o autor possuí condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Ademais, em que pese tenha declarado ser hipossuficiente, tenho que 

atribui como profissão empresário, o crédito perseguido possui valor 

considerável, possuindo, inclusive, vários veículos, conforme consulta 

anexa realizada perante o sistema Renajud.

Assim, intime-se o autor para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições e arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

No mesmo prazo, deve colacionar ao presente feito, as cártulas de 

cheque, para fins de recebimento do pedido.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se pessoalmente, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a 

falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 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): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(s) 

executado(s).Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código 

de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.[...]. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274023 Nr: 4290-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONER DAL CASTEL, MATHEUS GORETTI DAL 

CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA GORETTI DAL 

CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda. em desfavor de Doner Dal Castel, Matheus 

Goretti Dal Castel, Amado Paulo Dal Castel e Meri Regina Goretti Dal Castel, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando a 

entrega de milho em grãos constante da Cédula de Produto Rural n.º 

001078/2016-01 (fls. 25/28).

Nos termos do artigo 811 c/c artigo 806, ambos do Código de Processo 

Civil, cite(m)-se o(s) executado(s) para proceder a escolha ou seleção e 

entregar individualizada a coisa determinada pelo gênero e quantidade, 

conforme mencionado na petição inicial no exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ressalto que a parte exequente poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a escolha feita pelo executado, conforme lhe faculta o artigo 812 

do Código de Processo Civil.

Consigno que havendo impugnação, esta será decidida de plano, ou, se 

necessário, após a oitiva de um perito, conforme prevê o artigo 812 do 

Código de Processo Civil.

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado (CPC, §2º, art. 806).Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a exe¬cução tão somente para o pagamento 

de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento desta decisão, nos termos do parágrafo único do artigo 806 

do Código de Processo Civil, limitado o preceito cominatório ao valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), ficando o respectivo valor sujeito a 

alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254793 Nr: 20504-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar COM 
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URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intimação da 

autora, para a audiência designada para o dia 04/04/2018, as 14h00min 

horas, onde a correspondência foi devolvida com a informação NÃO 

PROCURADO”, DEVENDO O ADVOGADO DA AUTORA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZE A MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119822 Nr: 9726-35.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 intimação do advogado da parte requerida para informar nos autos os 

dados necessarios para levantamento do saldo remanescentes nos autos, 

como sendo: banco; numero do banco, agencia , cpf em caso de pessoa 

fisica, cnpj em caso de pessoa juridica, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 37.424,62 a título de estadia, prevista no § 5º do artigo 11 da Lei n.º 

11.442/2007, a parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data de 14/11/2016, com incidência de juros de mora 

segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil, a partir da 

citação válida da requerida.Diante do julgamento do feito, reputo 

prejudicada a realização da audiência de conciliação outrora designada, 

razão pela qual determino seu cancelamento.Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes reciprocamente nas custas processuais e 

honorários sucumbenciais em favor do patrono adverso, os quais 

estabeleço em 10% do valor da condenação, na proporção de 84% a 

serem suportados pela requerida e 16% pelos requerentes.Por fim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273596 Nr: 3925-26.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito 

ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A em desfavor Edson Sanches, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 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: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

MANOEL CAMPOS NETO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA FORNECER O 

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL DOS AUTOS, PARA QUE SEJA EXPEDIDO 

EDITAL DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RECEPTUR, DEVENDO 

ENVIAR O RESUMO PARA ts.5civel@tjmt.jus.br, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131927 Nr: 1727-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO, CELSO PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, RAYANE DE BRITO CORREA - OAB:22.274/O, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO da 

expedição de alvará eletrônico de n. 387855-4/2018 - valor R$ 469, 208,95 

e n. 387849-P- R$ 183, 434,65, beneficiário CELSO PATRICIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de 

folhas1042/1050.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS AS FOLHAS 566/568 

NOS VALORES DE R$ 27.647,06 E R$ 213,33, OCASIÃO EM QUE OS 

EXECUTADOS DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS 

QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU 

EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de folhas 1065/1071, 

bem como sobre o teor da petição de folhas 1073/1092.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação dos advogados das partes da restrição efetuada nos autos 

atraves do sistema RENAJUD, as folhas 572/573 dos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1052/1064.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da resposta ao 

oficio n. 197/2018, onde não foram encontrados registros de semoventes 

vinculados em nome do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 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: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO INTERPOSTO PELA PARTE 

AUTORA ÁS FLS. 1042/1044, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143963 Nr: 3544-28.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOARES ROSA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES - OAB:78069/165846, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca do 

cálculo do contador judicial de folhas 341/345.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 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: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários, acostado as fls. 1037-

-141, no valor de R$ 24.631,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231310 Nr: 19971-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. 

Mandado expedido pelo MMº Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, de posse do r. mandado, entrei em contato 

com o requerente pelo telefone 011-3508-3000, Ramal 9515 e a seguir 

falei com a pessoa de Alexandre Piazzolla, o qual informou que possui 

localizar na Comarca para acompanhar e fornecer os meios para o integral 

cumprimento do r. mandado, sendo o localizador o Srº Rogério Neves 
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Rodrigues. A seguir entrei em contato com o localizador Rogerio, e na 

sequencia efetuamos diligencias ao endereço do requerido, bem como 

pelos bairros desta cidade, contudo sem obter sucesso nas buscas. 

Seguindo com nossas diligencias novamente em dias diversos 

diligenciamos ao endereço do requerido bem como pelas ruas da cidade, 

porem sem obter êxito nas buscas. A seguir considerando as informações 

acima prestadas NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A APREENSÃO do 

veículo descrito no r. mandado, em virtude de não ter localizado o mesmo. 

O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 28 de Fevereiro de 

2.018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53283 Nr: 2964-08.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

SEBASTIAO CARLOS PIM, SILVANA ROSA COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial, bem como ao complemento de diligência: NÃO FOI POSSIVEL 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS SEBASTIÃO CARLOS PIM e 

sua esposa SILVANA ROSA COURA PIM em razão de não residirem no 

local informado. Segundo informações da vizinha, Arlete Rosa Coura, 

disse ser mãe da executada Silvana e que os devedores residem na 

Cidade de Campo Novo dos Parecis, onde desempenham a atividade 

comercial, na Avenida Brasil, Loja de Calçados – PASSO CERTO, e não 

soube dar maiores informações. Razão pela qual devolvo o presente 

mandado a secretaria da Vara. Certifico por derradeiro que, em face de 

terem sido realizadas diligências complementares nos endereços acima 

informados, solicito a intimação da parte autora para efetuar o pagamento 

da complementação da diligência deste Oficial de Justiça no valor de R$ 

257,18 (duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial Gisliane Pereira Alexandre para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. O

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227496 Nr: 16262-18.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEREIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 227496

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, o autor acompanhado de seu patrono e o preposto do 

requerido acompanhado de seu advogado. Presente ainda Luciano da 

Sllva Andrade, Acizio da Silva Lima e Valcir de Souza Amorim

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, 

consignando-se que foi reconhecida a suspeição de Valcir de Souza 

Amorim, que afirmou que poderia ter “vantagem” com o presente feito.. 

Consigne-se que o depoimento foi gravado observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Por fim o patrono do requerido pugnou pela expedição de Oficio a 

empresa requerida para que informe o motivo pela demora na religação da 

energia.

Após foi prolatada a seguinte decisão.

Vistos,

Reitere-se o Oficio fls. 180, destinando-o a empresa Seara, para que 

complemente as informações de abates do autor Dirceu Pereira Paulo nos 

meses de novembro e dezembro de 2015, seja realizados com a empresa 

Seara, seja com a empresa Anhembi, trazendo inclusive informações 

mantidas na empresa quanto a eventual ausência de abates e razão deste 

intervalo. Indefiro o pedido de oficio junto a Energisa seja pela 

intempestividade seja pelo fato da requerido ater apresentado suas 

informações quanto as interrupções a fls. 114/115 e 116v, Após a 

resposta pela empresa Seara oportunize-se a apresentação de memoriais 

pelas partes no prazo sucessivo de 10 dias.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:

Advogado da empresa Requerida:

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264993 Nr: 28394-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALMEIDA LIMA, GIOVANI PERATELLI 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899

 VISTOS ETC.

Denota-se que a audiência designada neste feito não poderá se realizar, 

eis que pra mesma data já havia Sessão de Julgamento pelo Tribunal do 

Júri designada.

Assim sendo redesigno a audiência de instrução outrora aprazada para o 

dia 06 de abril de 2018 às 14 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145813 Nr: 5510-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARNALDO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos. 1) Tendo em vista a ausência das testemunhas pelos motivos 

noticiados nos autos, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 08 de 

Agosto de 2018 às 17h. 2) Intima-se a testemunha Roney no endereço 

constante dos extratos ora anexados (spc e infojud), requisite-se a outra 

testemunha, sendo que o réu informou nesta data que prefere comparecer 

e ser interrogado na mesma data. 3) Defiro o pedido quanto a revogação 

da suspensão da carteira de habitação, uma vez já cumprido seu mister, 

determinando que seja oficiado a cidetran para que retire do sistema a 

vedação constante no documento de fls. 127/128. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122816 Nr: 1855-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B
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 Processo crime nº: 1855-17.2010.811.0055 - Código: 122816.

VISTOS ETC.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) INTIMEM-SE a Defesa técnica a ser constituída pelo réu para, no prazo 

de vinte e quatro (24) horas cada, se manifestar, justificadamente, sob 

pena de indeferimento, se entendem ser imprescindível que a arma de 

fogo e munições apreendidos às fls. 20, permaneçam depositados 

judicialmente.

2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 164853 Nr: 3066-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, CELSON 

ALVES DOS SANTOS, FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº 3066-49.2014.811.0055 – Cód. 164853

Vistos.

RECEBO o aditamento da denúncia de fls. 97/100, em todos os seus 

termos, vez que a mesma preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento do aditamento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.

Ademais, considerando que no aditamento ora recebido houve 

modificação somente em relação à imputação relacionada ao réu 

Anderson Rodrigues da Silva, DETERMINO a nova citação do citado réu e, 

considerando ainda que a defesa já se manifestou às fls. 105, onde 

inclusive pugnou pelo aproveitamento da prova já produzida, desde já 

designo audiência para o dia 26 de Abril de 2018, às 16h30min, onde será 

realizada o novo interrogatório do réu Anderson.

Intimem-se às partes. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 2420-59.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE OTACILIO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

LOURENÇO - OAB:

 Processo Crime nº. 2420-59.2002.811.0055 – Cód. 44038

VISTOS ETC.

 Trata-se de executivo de pena do reeducando Jorge Otacílio da Silva 

Filho, condenado a uma pena total de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) 

meses de reclusão.

Consta nos autos, o cumprimento integral da pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu na íntegra a 

pena imposta.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando 

Jorge Otacílio da Silva Filho, com relação à pena privativa de liberdade, em 

face de ter o mesmo cumprido a totalidade da pena imposta, o que faço 

com fundamento no art. 66, inciso II da Lei de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 16 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 217135 Nr: 7617-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR MARTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 Intimação do patrono do réu para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória para a comarca de Campo Novo do Parecis-MT com a finalidade 

de inquirir a Testemunha: Yhassima Ystela Rodrigues Souza de Oliveira.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264993 Nr: 28394-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALMEIDA LIMA, GIOVANI PERATELLI 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899

 Intimação do patrono do reu Réu(s): Giovani Peratelli da Fonseca para 

ciencia acerca de expedição para a comarrca de Colíder-MT, para seu 

interrogatório, bem como informar o endereço das testemunhas arroladas 

à fl. 96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 6697-79.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Intimação da defesa do reeducando para se manifestar acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273461 Nr: 3788-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.TUPÃ-SP, MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO PAULO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DE FATIMA DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Antonio Brandão - 

OAB:150.559 /SP

 Autos nº: 3788-44.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273461.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018 às 14:00 horas, para oitiva da vítima 

Wendell Vilas Bôas, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o fim 

de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270480 Nr: 1528-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO DOS GAÚCHOS-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE SOUZA SALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Autos nº: 13007-86.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 197832.

 Vistos.

 Considerando o parecer ministerial de fls. 36, informando o cumprimento 

integral das condições impostas em sursis processual, pelo réu Marcos 

Dione de Oliveira, DEVOLVA-SE a presente missiva ao Juízo Deprecante, 

com as baixas de estilo, consignando nossas homenagens.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269238 Nr: 236-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 236-71.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 269238.

 Vistos.

1) Considerando a superveniente convocação desta Magistrada, pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

participar do treinamento a ser ministrado pelo CNJ, no TJMT, no dia 19 de 

março de 2018 (Expediente CIA nº 0018745-21.2018.811.0000; 

0023048-78.2018), REDESIGNO a audiência designada às fls. 118/119 

para o dia 26 de março de 2018, às 17:00 horas.

2) INTIMEM-SE, OFICIEM-SE e REQUISITEM-SE, conforme já determinado às 

fls. 118/119, observando-se apenas que houve mudança de data e 

horário da audiência.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272312 Nr: 2870-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CIANORTE-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Airton Gonçalves - 

OAB:16968/PR

 Autos nº: 2870-40.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272312.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 14h20min, para oitiva da 

testemunha Thais Nayani Bliscosque que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado dos réus.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273606 Nr: 3938-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B/MT

 Autos nº: 3938-25.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273606.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 16h40min para oitiva das 

testemunhas PM Diego Alves Furquim e PM Alex Fernandes Nogueira da 

Costa, que deverão REQUISITADOS junto ao Comando da PM respectivo, 

para comparecerem a fim de serem ouvidos, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269828 Nr: 871-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NORTELANDIA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PORTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10.186

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Diante da 
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ausência injustificada da testemunha PM Jefftany Calixto da Silva, 

REDESIGNO sua oitiva para o dia 20 de abril de 2018, às 14h30min, saindo 

o Ministério Público intimado. 2) EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA da testemunha em questão. 3) OFICIE-SE ao Juízo 

Deprecante, comunicando acerca da redesignação da solenidade. 

CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273891 Nr: 4189-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzales Junior - 

OAB:13945

 Autos nº: 4189-43.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273891.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 20 de abril de 2018, às 16:00 horas para oitiva das 

testemunhas Roney Gonçalves Ferreira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer a fim de ser ouvida, sob as penas da lei e das testemunhas 

PM Elinilson Leite de Miranda e Cleiton Ribeiro Grupp, devendo estas 

últimas serem REQUISITADAS junto ao respectivo Comando para 

comparecerem, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 16 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001243-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER ZAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12168355. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 21 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de Id 12095646. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados na conta indicada na referida petição. Deverá o(a) 

reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, 

do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000442-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 12324282. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12064604. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 
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imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 21 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TABORDA DE AVILA (REQUERENTE)

NOEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 09h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 09h45min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000755-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MOURA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. RAFAELA MOURA DE LIMA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento de 

medicamento descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

do fármaco. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico e Hipertensão Grave Secundária, tendo-lhe sido 

prescrito o uso do medicamento ENOXAPARINA que é de alto custo e não 

foi fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento do mencionado medicamento e requer, em razão da urgência 

própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, 

compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, sob 

pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando apenas que o medicamento foi submetido à avaliação pelo 

CONITEC, tendo o SUS incorporado o medicamento para gestantes com 

trombofilia. DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela 

acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de Lúpus e Hipertensão 

Pulmonar que, conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a ingestão do medicamento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida 

de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição periódica 

dos medicamentos necessários para seu tratamento. Para a concessão 

da liminar, necessária a análise da presença dos requisitos próprios da 

tutela de urgência perseguida, nos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação 

do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência do requerente, tanto que necessitou da atuação 

da Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, 

não conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do 

medicamento prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de 

seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” E para atendimento das 

normas em evidência, o Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 

1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem 
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seguidas para os casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de 

medicamentos que sejam de alto custo, revelando que a própria 

administração pública tem ciência da obrigação que tem de atender os 

hipossuficientes. Nesse aspecto, insta salientar que a reclamante 

demonstrou ter tentado conseguir o medicamento através da rede 

municipal de saúde, porém não foi atendida, ou pelo menos não será 

atendida em tempo suficiente para que não tenha prejuízo em seu 

tratamento. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante do art. 1º, 

§ 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos jurisprudenciais, 

é inegável o dever solidário dos vários entes da federação, em garantir 

integral tratamento de saúde àqueles que o necessitam: STF-0058774) 

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 

ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da 

questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Por outro aspecto, 

neste momento, necessário tecer algumas considerações acerca do 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do E. TJMT. O referido parecer 

sugere que a prescrição do medicamento indicado para a moléstia que 

acomete a reclamante, configura tratamento off label e que, portanto, caso 

seja determinado o fornecimento do fármaco, o profissional que o indicou 

deve ser responsabilizado pela indicação. De acordo com os elementos 

dos autos, não há dúvida de que se trata, efetivamente, de medicação 

com a denominada natureza off label. Um medicamento é considerado off 

label quando, embora fornecido pelo SUS, não contempla em sua bula a 

patologia para o tratamento que está sendo indicado, que é exatamente o 

caso dos autos, conforme o parecer do NAT. Não obstante, o fato de se 

tratar de medicamento off label não significa que não seja o recomendado 

para o tratamento em questão. O uso off label de medicamentos não é 

ilegal e não pode ser indicado, necessariamente, como erro médico. Muitas 

vezes o uso off label é necessário ou recomendável, principalmente 

quando não há outras alternativas terapêuticas capazes de proporcionar 

o resultado esperado. Assim, o uso dessas medicações pode ser 

recomendado em situação na qual há uma falha na resposta com a terapia 

convencional. É preciso ter em mente que cumpre ao médico a prescrição 

do tratamento que entenda propício à cura, aí inserido o medicamento, de 

acordo com as particularidades do quadro clínico de cada enfermo. Nesse 

passo, não pode o Poder Judiciário olvidar o fato de que a indicação do 

tipo de tratamento/medicamento/insumo a ser utilizado pelo paciente 

compete ao médico responsável por ele. A demonstração da eficácia de 

um tratamento ou de uma terapia é de responsabilidade do profissional de 

saúde, indivíduo credenciado para esse mister, e que emprega todos os 

esforços para alcançar a melhora do quadro clínico do paciente, visando 

sua cura. Com efeito, se o profissional que assiste a paciente, diante do 

quadro clínico que se apresenta, achou por bem indicar o uso da 

medicação descrita na inicial, e não outras, não compete ao Judiciário 

decidir de forma diversa, a não ser que estivesse evidente a inadequação 

do tratamento. Em casos semelhantes, a jurisprudência é torrencial em 

autorizar a concessão de medidas como a postulada nestes autos: 

TJRJ-0195821) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. ESTADO E 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À SAÚDE. Os documentos que 

instruem a inicial atestam que o autor apresenta a moléstia mencionada 

(retinopatia diabética) no olho direito e que tal doença, se não tratada num 

curto espaço de tempo, evolui para cegueira. Ainda de acordo com a 

declaração de fls. 17, subscrita por profissional do Instituto Benjamim 

Constant, o risco de cegueira é iminente e irreversível. E isso é o bastante 

para que, em cognição sumária, seja garantido o direito à saúde, e à 

própria vida do autor, que, de acordo com documentos acostados aos 

autos, é aposentado e não possui condições financeiras de arcar com os 

custos do medicamento, já que aufere proventos na ordem de R$ 565,83. 

Ressalte-se que o laudo e a declaração foram ambos emitidos por 

médicos integrantes do Instituto Benjamin Constant, centenário centro de 

referência para questões de deficiência visual, vinculado ao Ministério da 

Educação, o que basta para comprovar a necessidade e 

indispensabilidade do fármaco à manutenção da saúde do autor, não 

cabendo questionar o diagnóstico e a quantidade prescrita pelo 

profissional. De outro lado, vale frisar que as teses dos agravados não 

podem ser consideradas razoáveis neste momento processual, inclusive 

porque antecipam determinados aspectos da questão, que serão objeto da 

devida instrução, impedindo a apreciação em via recursal, pois vedada a 

supressão de instância. Recurso a que se nega provimento. (Agravo de 

Instrumento nº 0015899-82.2013.8.19.0000, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Mário Assis Gonçalves. j. 12.02.2014). TJRJ-0201989) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE EDEMA 

MACULAR OCULAR COM CIDH36. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO 

INTRAVÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO (AVASTIN OU 

LUCENTIS-ANIBIZUMABE). IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O SEU USO NÃO É RECOMENDADO PELA 

ANVISA. MEDICAMENTO "OFF LABEL". RESPONSABILIDADE DO MÉDICO 

QUE PRESCREVEU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GARANTIA DE ACESSO 

UNIVERSAL E INTEGRAL AO DIREITO À SAÚDE. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES AUTORAIS. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO NA 

POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA. 

1. O direito subjetivo à plena saúde dos cidadãos traz, em contrapartida, o 

dever do Poder Público, de forma solidária, de garantir o acesso universal 

e integral ao mesmo. 2. A agravante acostou documentos, que são 

suficientes para comprovar a necessidade e indispensabilidade da 

utilização do fármaco para a manutenção da sua saúde, bem como a sua 

impossibilidade de arcar com os custos do tratamento. 3. Em sede de 

tutela antecipada, ante ao risco de dano irreparável à agravante 

(cegueira), não é cabível o questionamento do diagnóstico ou do 

tratamento indicado, sendo de responsabilidade do médico eventual 

complicação decorrente de seu uso. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento nº 0004529-72.2014.8.19.0000, 21ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Mônica de Faria Sardas. j. 10.02.2014). 

TRF4-0445266) ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE 
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PASSIVA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 

MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. UTILIZAÇÃO "OFF LABEL". 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SOLIDARIEDADE QUANTO À 

SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PRO RATA. 1. A União, 

Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e 

responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de 

medicamentos. 2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos 

fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual 

necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro 

similar/genérico no caso concreto. 3. Quando um medicamento é aprovado 

para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única 

possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras 

indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, 

submetidas à ANVISA quando terminados os estudos, poderão vir ser 

aprovadas e passar a constar da bula. 4. De acordo com os precedentes 

desta Turma, sopesando o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, 

resta fixada a verba sucumbencial, a ser suportada pelos réus, pro rata, 

no montante de R$ 3.000,00 devidamente atualizados até a data do efetivo 

pagamento. 5. Os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

d i s c i p l i n a d o s .  ( A p e l a ç ã o / R e e x a m e  N e c e s s á r i o  n º 

5007815-61.2013.404.7112/RS, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Luís 

Alberto D'Azevedo Aurvalle. j. 01.07.2014, unânime, DE 02.07.2014). 

TJPE-0084340) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. 

DEFERIMENTO DE LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE 

PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. PACIENTE 

CARENTE. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO. QUANTITATIVO DO MEDICAMENTO. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de 

ausência de prova pré-constituída não conhecida. 2. Analisando as 

provas carreadas, constata-se o delicado quadro clínico da impetrante, e 

que o atraso ou ausência do remédio acarreta risco de vida e 

impossibilidade de cura. De fato, o laudo médico assinado pelo Dr. Mateus 

C. Machado Rios, CRM 15794 dá conta de toda a evolução da doença e 

tratamento realizado na paciente. 3. O laudo médico é bastante 

convincente quanto à necessidade da impetrante se submeter a este novo 

tratamento. Revela-se, portanto, que a terapêutica com Rituximab não foi a 

primeira opção do médico, demonstrando-se a tentativa de cura através 

de outros tratamentos, cujos resultados não foram satisfatórios. 4. 

Acrescento que a consulta realizada ao NATS, onde este afirma que esse 

tipo de tratamento seria considerado off label, porque a bula do remédio 

não prevê a doença da impetrante, não é suficiente, por si só, para que 

esta Relatoria não conceda o direito pleiteado. 5. Ademais, a impetrante 

acosta aos autos artigos científicos que demonstram a utilização e 

sucesso de pacientes que usaram o RITUXIMAB para tratamento de 

granulomatose de Wegner, quando estes possuem rejeição a 

ciclofosfamida. Quem prescreve Rituximab ao paciente é o médico que lhe 

assiste, possuindo este a devida formação técnica para prescrever o 

melhor tratamento disponível para tratar do caso concreto, avaliando as 

peculiaridades existentes. Ressalte-se, por fim, que a formação médica é 

com o ser humano, independentemente de sua condição social, e que 

precisa ter o tratamento adequado para garantir a sua dignidade. 6. 

Tratando-se a lide em apreço do direito à manutenção da saúde, garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do 

Estado, a comprovada necessidade do tratamento em apreço e a falta de 

condições de adquiri-lo, legitimado está o direito da impetrante em buscar a 

tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional. 7. 

Súmula nº 18 desta Corte de Justiça: "É dever do Estado-membro fornecer 

ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao 

tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial", 

posicionamento que se coaduna com jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 8. Por outro lado, insurge-se o Estado de Pernambuco quanto à 

fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

segundo ele é desproporcional e irrazoável, não existindo fundamento 

legal para a sua fixação. O artigo 461, § 4º do CPC, nos casos de 

obrigações de fazer, permite a fixação de multa para compelir o devedor 

ao seu adimplemento. Todavia, entendo que o valor arbitrado é razoável, 

porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está 

em tratamento há muitos anos, sem muito sucesso, bem como que este 

pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento. Tem-se, 

pois, que o intuito da multa é fazer com que o devedor cumpra a prestação 

pela qual foi obrigado. Se o fizer, nada será devido. 9. À unanimidade, 

concedida a segurança pleiteada, para que seja fornecido o medicamento 

RITUXIMAB reclamado pela parte impetrante, devendo, no entanto, a 

referida parte apresentar prescrição médica atualizada a cada três meses 

quando da retirada da medicação junto ao impetrado, a fim de comprovar a 

necessidade de continuação do uso desse medicamento. Em 

consequência, prejudica-se o Agravo Regimental. (Mandado de 

Segurança nº 0004527-59.2014.8.17.0000 (334234-7), Grupo de Câmaras 

de Direito Público do TJPE, Rel. Luiz Carlos Figueirêdo. j. 27.08.2014, 

unânime, Publ. 03.09.2014). TJRJ-0207331) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO 

ESTADO. MATÉRIA CLARA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 

TRIVIAL NA CONSTRUÇÃO PRETORIANA. SÚMULAS Nº 65 E Nº 115-TJRJ. 

PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRUÇÃO ROMANA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PODE SER OPOSTA À 

IMPLEMENTAÇÃO PRIORITÁRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AINDA 

UMA VEZ, PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE E DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 

PRECEDENTES. DIREITO NEGATIVO, OU DE DEFESA. MODERNA 

DOUTRINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CLARA INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CABE AO 

PODER JUDICIÁRIO, ANTE A ROTINEIRA OMISSÃO DO EXECUTIVO, 

DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO QUE PRECEITUA O ART. 5º, XXXV, DA 

CARTA POLÍTICA CENTRAL, SEM QUE ISSO SIGNIFIQUE VIOLAÇÃO AO 

SEU ART. 2º. ALEGADA FALTA DE APROVAÇÃO DO MEDICAMENTO 

PELA ANVISA. APLICAÇÃO OFF LABEL (NÃO INDICADO NA BULA) QUE 

NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, O USO INADEQUADO, NEM INCORRETO. 

POSIÇÃO ADOTADA PELA PRÓPRIA AGÊNCIA REGULADORA. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE, PELO QUAL SE PONDERA MAIS 

INTENSAMENTE OS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE, VISTA A DIGNIDADE 

HUMANA, BENS TUTELADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

PRECEDENTES DOS COLENDOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. APELO 

DESPROVIDO, EIS QUE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Apelação nº 

0016167-36.2013.8.19.0001, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilberto 

Guarino. j. 09.06.2014). TJRJ-0203831) APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO, SEM CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR 

MEDICAMENTO RECEITADO, DE ELEVADO CUSTO E NECESSIDADE 

INADIÁVEL. DEVER DO ESTADO COMO INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE. Assunto reiteradamente apreciado em nosso Tribunal, 

referente à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos essenciais 

à preservação da saúde e vida de cidadãos impossibilitados de se 

tratarem, reconhecendo-se, sempre, a obrigação do Estado em atender a 

este direito fundamental do ser humano. No que toca à alegada não 

inclusão do medicamento apontado em nenhuma das listas de 

dispensação oficial da rede pública de saúde, não se pode admitir que, por 

força de listas limitadoras, o cidadão venha a correr o risco de graves 

complicações em seu debilitado estado de saúde. Ademais, o Estado 

apelante não produziu prova eficaz no sentido de que o medicamento 

requisitado possa ser substituído por outro sem riscos para o tratamento. 

O uso off label do medicamento prescrito não é prática ilegal, e se realiza 

por conta e risco do médico assistente. Nas ações que versem sobre a 

prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor do 

Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao 

valor correspondente a meio salário mínimo nacional (Súmula 182 TJRJ). 

PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO NEGADO SEGUIMENTO AO 

SEGUNDO RECURSO. (Apelação nº 0149113-74.2010.8.19.0001, 18ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Jorge Luiz Habib. j. 10.06.2014). Analisando, 

então, os pressupostos para a concessão da tutela específica, 

observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

que impôs ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos 

cidadãos. De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em 

face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente 
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diante do risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar 

o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa e/ou da recalcitrância do Poder Público em fornecer o 

medicamento, que se disponibiliza a fornecer o fármaco em momento que 

destoa daquele que é o ideal para o tratamento, o que demonstra que o 

requerente não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem à parte reclamante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o 

medicamento ENOXAPARINA para o tratamento indicado à reclamante. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 461, § 5º, do CPC. 

Caso haja notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as 

cópias necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil 

e criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 do CPC, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 297 do CPC. Assim, 

cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, 

c.c. art. 222, c, do CPC), para, querendo, apresentar resposta ao pedido 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da 

Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive apresentação de resposta ou 

interposição de recurso). Com a apresentação da resposta ou o decurso 

do prazo, certifique-se e intime-se o reclamante para manifestação, em 05 

(cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Tangará da Serra, 21 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MIYAHASHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 8010253-35.2015.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 21 de março de 2018, 15h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamante: 

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO Defensora Pública: Dra. 

SHALIMAR BENCICE E SILVA Reclamado: AMÉRICO MIYAHASHI 

Advogado: Dr. RUY FERREIRA JUNIOR OCORRÊNCIAS Aberta a audiência 

foi constatada a presença do reclamante e dos reclamados, 

acompanhados de seus respectivos advogados. Antes de iniciar a 

instrução, o MM. Juiz tentou a conciliação entre as partes, a qual restou 

frutífera, nos seguintes termos: “O reclamado pagará ao reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 2 (duas) parcelas no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) cada uma, a primeira com vencimento para o dia 02 

de abril de 2018 e a segunda com vencimento para o dia 23.04.2018. As 

prestações serão pagas em dinheiro diretamente ao reclamante, mediante 

recibo. Os pagamentos serão realizados no escritório do patrono do 

reclamante, Dr. Ruy Ferreira Junior (endereço: Rua 14, n. 352S, Centro, 

Tangará da Serra – Fone: 3325-3598). As partes estipulam que, em caso 

de inadimplemento, ocorrerá o vencimento antecipado das demais 

parcelas, e o reclamado incidirá em multa de 100% (cem por cento) sobre 

o débito remanescente. O presente acordo envolve todos as questões 

controvertidas nos autos e uma vez adimplida integralmente a obrigação 

ora assumida, o reclamado recebe integral quitação, para nada mais ser 

reclamado acerca dos fatos narrados na petição inicial e no pedido 

contraposto. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte 

decisão: Vistos. As partes formularam acordo em audiência, consoante 

termo supra. Ante o exposto, com fulcro no art. 22, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título 

executivo, o acordo firmado pelas partes e, por conseqüência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito. Procedam-se as baixas devidas e 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nada mais. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito SHALIMAR BENCICE E SILVA 

Defensora Pública RUY FERREIRA JUNIOR Advogado APARÍCIO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO AMÉRICO MIYAHASHI Reclamante 

Reclamado

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 2/2018

Cássio Luís Furim, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, por delegação do 

Presidente do Tribunal de Justiça nos autos identificador n. 55766, no uso 

de suas atribuições legais, tornar público a retificação do edital n. 1/2018 – 

para Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo na Comarca 

de Lucas do Rio Verde, bem como retificar os seguintes itens:

7.6 A comprovação do que estabelece o subitem 14.1, alínea b, para fins 

de desempate, deverá ser feita no ato de inscrição, com a apresentação 

dos documentos pertinentes.

11.8 Para a prova prática de sentença será permitida consulta ao 

Vademecum, sendo proibida a consulta durante a prova objetiva.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de março de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Foro

EDITAL N. 3/2018

 Prorrogação de Inscrição e alteração da data da prova

Hugo José Freitas da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, tendo em vista o Processo Seletivo para o Credenciamento de 

Juiz Leigo na Comarca de Lucas do Rio Verde, conforme editais 1/2018 e 

2/2018, resolve:

Prorrogar as inscrições até as 18h00min horas do dia 26 de março de 

2018;

Alterar a data da prova para o dia 15/04/2018, com início previsto para as 

08h00min e término às 13h00min, na sala do Plenário do Júri do Fórum 

desta Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de março de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito - Diretor do Foro em substituição legal

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35527 Nr: 5602-39.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W DE SOUZA LAVA JATO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5602-39.2009.811.0045 – 35527

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: W DE SOUZA LAVA JATO ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): W de Souza Lava Jato Me, CNPJ: 

86806197000176, brasileiro(a), Endereço: Atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16119 Nr: 1792-95.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 1792-95.2005.811.0045 COD. 16119

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FUMAGALLI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sérgio Fumagalli Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 662,70(seiscentos 

e sessenta e dois reais e setenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 285,85 

(duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 20 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Adm II

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16119 Nr: 1792-95.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Sérgio Fumagalli Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Três Passos N° 492-S, Bairro: Menino Deus, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140051 Nr: 3479-87.2017.811.0045

 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: MFKD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVD, LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:21975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 26060 Nr: 3776-46.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDA DE LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3776-46.2007.811.0045 - 26060

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ARMELINDA DE LIMA CARVALHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Armelinda de Lima Carvalho Filiação: 

brasileiro(a), Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 505,45 (quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40892 Nr: 1197-86.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1197-86.2011.811.0045 - 40892

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: EURIDES ALVES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eurides Alves de Souza, Cpf: 

60961473134, Rg: 665693 SSP MS Filiação: Orides Moraes de Souza e 

Antonia Alves de Souza, data de nascimento: 05/09/1973, brasileiro(a), 

natural de Nioaque-MS, solteiro(a), engenheiro civil, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 505,45 (quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35225 Nr: 5584-18.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA CEMIM DRECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5584-18.2009.811.0045 – 35225

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ELIETE MARIA CEMIM DRECH

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliete Maria Cemim Drech, Cpf: 

00180716190, Rg: 7014860-9 SSP PR Filiação: Arceniro Dresch e Elinair 

Cemim Dresh, data de nascimento: 06/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Foz do iguaçu-PR, convivente, secretária do lar, Endereço: Atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 505,45 (quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20408 Nr: 1720-74.2006.811.0045

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA M. FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 1720-74.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MARCIA M. FERNANDES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcia M. Fernandes, Cpf: 

63031447349 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 603,13 (seiscentos 

e três reais e treze centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 226,28 (duzentos e vinte e 

seis reais e vinte e oito centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14229 Nr: 2910-43.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZER RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2910-43.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JAZER RODRIGUES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jazer Rodrigues de Souza, Cpf: 

61492701904, Rg: 659731 SSP MT Filiação: João Rodrigues de Souza e 

Mizir Maria Rodrigues, data de nascimento: 29/10/1966, brasileiro(a), 

casado(a), autônomo, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 423,88 

(quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

47,03 (quarenta e sete reais e três centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 21 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 6173-68.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS NUNES, MARLI EVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14187
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o (a)procurador(a) da parte autora, para que 

informe a sua cliente da pericia agendada para o dia 11/04/2018, a partir 

das 08:30hrs, por ordem de chegada. Conforme Fls. 191

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 22349-88.2014.811.0045

 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: SEBASTIANA MARIA DOS REIS SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o (a)procurador(a) da parte autora, para que 

informe a sua cliente da pericia agendada para o dia 04/04/2018, a partir 

das 08:30hrs, por ordem de chegada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8.353/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE a Advogada Dra. 

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES, OAB/MT 20034/O, para 

devolver os autos código 89631, Número Único 3519-11.2013.811.0045 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de responder conforme Artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96317 Nr: 2994-92.2014.811.0045

 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: CLARA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o endereço informado nos autos da requerente é 

Zona Rrual. Portanto intimo o (a)procurador(a) , para que avise sua cliente 

da pericia agendada para o dia 04/04/2018, a partir das 08:30hrs, por 

ordem de chegada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 390-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ADEMAR STREY, ALVINA MEZZARI DUARTE, 

TALES RAMIRO STREY, GASPAR ALCEU STREY, ILACI THEREZA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte devidamente 

intimada se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 678-77.2012.811.0045

 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: FRANCISCA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Certifico que, diante do agendamento da pericia médica, impulsiono o feito 

e intimo o douto procurador para que informe seu cliente a data da pericia 

agendada, qual seja, 18/04/2018, a partir das 8:30 hrs ou 13:30 hrs, por 

ordem de chegada.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MIGUEL FILHO (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 DESPACHO Numero do Processo: 1001013-69.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: CHARLES MIGUEL FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a implantar o benefício 

de pensão por morte rural. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das premissas 

legais e considerando os elementos de cognição existentes nos autos, 

tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os 

requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado, uma vez que necessário um mínimo de 

dilação probatória para se aferir a qualidade de segurada. É que, 

compulsando os documentos acostados à inicial, nota-se a presença 

apenas de um aparente início de prova documental, sendo necessário que 

a mesma seja razoavelmente corroborada no decorrer da instrução. Por 

essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar 

vindicada não restaram demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião 

da sentença. 4. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia ____/____/____, 

às ____:____ horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 
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98 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 20 de março de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MIGUEL FILHO (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 CERTIDÃO Certifico que 

fica designada a data de 30/05/2018 às 15:00h para audiência de 

instrução neste Juizo. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE Polo ativo: [LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), CHARLES MIGUEL FILHO 

- CPF: 325.555.471-34 (REQUERENTE), INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (REQUERIDO)] 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 3011-70.2010.811.0045

 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: SAD, OAD, EZD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13116, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Vistos.

Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do órgão 'ad quem'. 

Prazo: 20 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 3581-51.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo já decorrido o prazo solicitado, intime-se o credor para dar 

prosseguimento ao feito, com o cumprimento do despacho retro em 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 4011-42.2009.811.0045

 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: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro de suspensão pelo prazo indicado.

Após, intime-se a parte autora para prosseguimento do feito em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115572 Nr: 7006-18.2015.811.0045

 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: JOSUE ALBUQUERQUE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR BORGES - 

OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

especifique nos autos as provas que pretendem produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108663 Nr: 3197-20.2015.811.0045

 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: DEIVID EVARISTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

especifique nos autos as provas que pretendem produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111662 Nr: 4759-64.2015.811.0045

 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: VANDA LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118607 Nr: 8736-64.2015.811.0045

 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: ERIVELTON CHORE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 4850-57.2015.811.0045

 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: ELIAS NASCIMENTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107221 Nr: 2433-34.2015.811.0045

 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: THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118501 Nr: 8697-67.2015.811.0045

 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: MARCILENE BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118778 Nr: 8816-28.2015.811.0045

 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: ANDERSON LIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90519 Nr: 4417-24.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo cuja desistência fora homologada à f. 50, com a 

subsequente extinção do feito.

 Equivocado, portanto, o pleito de cumprimento de sentença de f. 69.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 28818 Nr: 2759-38.2008.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDS, JFDSDA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que, manifeste-se 

acerca da certidão de fls 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107460 Nr: 2564-09.2015.811.0045

 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: DAVI CUNHA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119259 Nr: 122-36.2016.811.0045

 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: JHONE WERICO LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 5709-73.2015.811.0045

 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: LUCAS NUNES ZANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121369 Nr: 1275-07.2016.811.0045

 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: ROGERIO LUIS NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação do autor para que, no prazo de 05 dias especifique nos autos 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 822-27.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIO ROSINA-ME, JOSE ODAIR ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor: "...Com a juntada aos autos do Recibo de 

Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 4061-63.2012.811.0045

 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: IGOR BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, MARCUS AURELIO DA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que, junte nos autos 

as guias de preparo de distribuição de carta precatória a ser enviada para 

a comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 2684-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Polita ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos, conforme 

determinado no item5 de fls. 384:"5. Ao final de todo o processado supra, 

e nada sendo encontrado, renove-se vistas ao exequente para requerer 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26716 Nr: 704-17.2008.811.0045

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LAÉRCIO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE ALEM BRITO 

MARTINELLI - OAB:OAB MS 8418, GABRIELA ALEM STRAGLIOTTO - 

OAB:11252 OAB/MS

 Intimação das partes decisão de fls. 125/126: "(...)Entretanto, consoante 

se verifica pela certidão de matrícula acostada pelo executado, 

notadamente nos registros R-10 e R-22, além de o mesmo residir em 

localidade diversa do bem imóvel, também é proprietário de outras 

propriedades rurais, notadamente 48ha na Fazenda Rancho Sombra 

Querida (matrícula n. 4.239) e 60ha na Fazenda Rancho Sombra Querida 

(matrícula n. 7.679), quadro fático que também afasta a presunção de que 

o imóvel seja trabalhado pessoalmente pelo proprietário e por sua família.

3. Ante o exposto, mantenho a penhora de f. 80.

4. Preclusa a presente decisão, manifeste-se a parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24526 Nr: 2373-42.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER 

DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 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:

 Intimação dos advogados da parte autora:"5. Com o retorno das 

informações, manifeste-se a exeqüente, no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 4518-27.2014.811.0045

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBAPE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora:"Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado nº 

63717 do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao 

endereço constante no mandado, e NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO do bem descrito no mandado, por não localiza-lo 

na localidade, onde não obtive informações acerca da parte procurada.

 Diante do exposto, devolvo o referido 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.: 104052 Nr: 822-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE DUARTE MARIA, DMDB, DMDB, EVANDRO 

DE BORBA, ELISSANDRO DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

avaliação de fls. 97/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118550 Nr: 8709-81.2015.811.0045

 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 PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105727 Nr: 1654-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ THUMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, junte aos autos, guias de preparo de 

distruição de carta precatória para a comarca de Alta Floresta-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114734 Nr: 6524-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECATRAN COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora:"CERTIFICO E DOU FÉ, que 

em cumprimento às determinações contidas no mandado 63200 do 

Processo/Código 114734, NÃO LOGREI ÊXITO EFETUAR CITAÇÃO DE 

LOIVA ELGER E ORIDIO LUCIO ELGER com base nas seguintes 

informações:

Diligenciei ao endereço do mandado, na Avenida Belém, n. 1580-N, porém 

encontrei o imóvel totalmente fechado, e com placa de aluga-se.

 Diligenciei ademais, até a avenida Mato Grosso, n. 232, sendo que lá, 

constatei tratar-se do Banco Santander, e após formalidades, acreditando 

que a parte poderia trabalhar naquele local, indaguei a funcionária, 

senhora Ana Paula Perin, que disse que nenhuma das partes trabalha 

naquele local, e ainda chegou no sistema constatando ainda que também 

não possuem conta naquele banco/agência.

Sem mais, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 1279-44.2016.811.0045

 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: DEONILDA OLIMPIA FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC NASCIMENTO MARQUES, IONICE 

SOARES DO NACIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 Intimação da parte autora:"manifeste-se a parte exequente acerca da 

impugnação de f. 180/187 e documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 4939-80.2015.811.0045

 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: TATIANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação da parte autora:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111972 Nr: 4906-90.2015.811.0045

 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: JOSE ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação do requerido:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113488 Nr: 5780-75.2015.811.0045

 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: ALEX JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação do requerido:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26716 Nr: 704-17.2008.811.0045

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LAÉRCIO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE ALEM BRITO 

MARTINELLI - OAB:OAB MS 8418, GABRIELA ALEM STRAGLIOTTO - 

OAB:11252 OAB/MS

 Vistos.

1. A parte executada aportou ao feito (f. 86/97) incidente de 

inconstitucionalidade com pedido de controle difuso, aduzindo, em síntese, 

a inconstitucionalidade do ato judicial que determinou a penhora do imóvel 

rural, caracterizado como pequena propriedade rural e trabalhada pela 

família. Pede a declaração de nulidade da penhora e seus acessórios, bem 

como o cancelamento das anotações decorrentes. Juntou documentos.

Em réplica, a parte exequente refutou os argumentos da parte executada, 

anotando que não se trata de declaração de inconstitucionalidade de lei no 

caso em tela e, também, que os requeridos perderam o prazo para 

apresentação de embargos à penhora. No mérito, que o imóvel não é o 

único pertencente ao devedor, que possui outras áreas, indicadas no 

R-22 da matrícula acostada à f. 99/101, não havendo que se falar em 

nulidade da penhora. Caso declarada a impenhorabilidade do bem imóvel, 

pugna pela penhora dos frutos e rendimentos do imóvel.

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

Anoto, inicialmente, que somente podem ser objeto de controle difuso de 

constitucionalidade leis ou atos normativos. Como a pretensão da parte 

executada consiste na declaração de inconstitucionalidade de uma 

decisão judicial, ou seja, não envolve ato de natureza normativa, 

inadequada a via utilizada pelo requerido.

Não obstante, ao analisar a matéria tratada na alegação de 

inconstitucionalidade, verifica-se estar centrada na alegação de 

constrição indevida de imóvel impenhorável.

Como cediço, a questão tangente à impenhorabilidade da propriedade rural 

se enquadra dentre as matérias de ordem pública, as quais em principio 

podem ser conhecidas a qualquer tempo, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 
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ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 

SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO 

PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. 

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 

aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no 

sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de 

má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, 

providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a 

ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da 

multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De 

acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais 

continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem 

de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No 

entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois 

acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)

2.1. No tocante a questão de fundo, estabelece o artigo 5º, XXVI, da 

Constituição Federal que “a pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 

pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a 

lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

O artigo 833, VIII, do CPC assim dispõe:

“São absolutamente impenhoráveis:

[...] a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família.”

Os artigos 1º, 4º, § 2º e 5º da Lei nº 8.009/90 definem a pequena 

propriedade rural:

 Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se 

insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a 

residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos 

bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área 

limitada como pequena propriedade rural.

Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

 Portanto, ainda que na redação do CPC vigente não esteja expressamente 

previsto o requisito, o fato de o legislador remeter à Lei nº 8.009/90 

significa que não aboliu a exigência de que a parte comprove que o imóvel 

seja o único de sua propriedade e também de que resida no local. Nesse 

sentido:

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL RURAL. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE 

RURAL. A impenhorabilidade da propriedade rural exige a demonstração 

inequívoca de ser a área inferior ao módulo rural e trabalhada pela família 

para retirada do seu sustento, assim como prova de que se trata do único 

imóvel pertencente ao devedor, o que não restou demonstrado nos autos. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70072994999, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 24/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE PENHORA. A lei exige, para fins de reconhecimento da 

impenhorabilidade de bem de família, além da demonstração de ser o único 

imóvel do devedor/entidade familiar, prova concreta de que é efetivamente 

utilizado como residência ou fonte de renda familiar. Ônus da prova 

acerca da impenhorabilidade que pertence àquele que alega, por se tratar 

de fato constitutivo do seu direito e porque a regra é que todos os bens 

que integram o patrimônio do devedor respondam por suas dívidas, do 

qual a parte executada não se desincumbiu. Não comprovado que o imóvel 

constrito se caracterizava como pequena propriedade rural, indispensável 

para a subsistência do núcleo familiar, não prospera a pretensão de que 

seja reconhecida impenhorabilidade do imóvel em questão. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070321542, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 07/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL 

REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. A alegação 

de impenhorabilidade do imóvel ao argumento de que se trata de 

residência da família e/ou pequena propriedade rural exige prova a seu 

respeito, encargo do qual o agravante não se desincumbiu. Penhora 

mantida até porque o imóvel rural não é o único imóvel do devedor. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70073524472, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 28/09/2017)

Com efeito, malgrado o executado tenha demonstrado que a área 

penhorada consiste em pequena propriedade rural, conforme documentos 

de f. 102, revela-se necessário para estar sob o abrigo da 

impenhorabilidade, repita-se, que o bem questionado seja o único imóvel 

de sua propriedade, onde resida, bem como trabalhado pelo proprietário e 

pela família.

 Entretanto, consoante se verifica pela certidão de matrícula acostada pelo 

executado, notadamente nos registros R-10 e R-22, além de o mesmo 

residir em localidade diversa do bem imóvel, também é proprietário de 

outras propriedades rurais, notadamente 48ha na Fazenda Rancho 

Sombra Querida (matrícula n. 4.239) e 60ha na Fazenda Rancho Sombra 

Querida (matrícula n. 7.679), quadro fático que também afasta a 

presunção de que o imóvel seja trabalhado pessoalmente pelo proprietário 

e por sua família.

3. Ante o exposto, mantenho a penhora de f. 80.

4. Preclusa a presente decisão, manifeste-se a parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002601-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12341560.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003098-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no 

ID.12341860.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002922-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no 
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ID.12342209. .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001195-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID. 

12342831.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002548-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12343075.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO ROSARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no 

ID.12343360.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005168-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA LUCIA DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID. 

12343737.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. G. D. J. G. (REQUERENTE)

SANDRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID.2344173.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO BORGES JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes acerca da perícia agendada para o dia 25/04/2018 

(quarta-feira) a partir das 08h30min ou a partir das 13h30min, no Centro 

Médico Céspedes, localizado na Av. Paraná, nº 561/S, Centro, Lucas do 

Rio Verde/MT, com perito Guido Vaca Céspedes. Bem como, informou o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realização da perícia. OBS: O 

atendimento será feito por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO BORGES JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes acerca da perícia agendada para o dia 25/04/2018 

(quarta-feira) a partir das 08h30min ou a partir das 13h30min, no Centro 

Médico Céspedes, localizado na Av. Paraná, nº 561/S, Centro, Lucas do 

Rio Verde/MT, com perito Guido Vaca Céspedes. Bem como, informou o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realização da perícia. OBS: O 

atendimento será feito por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 8571-17.2015.811.0045

 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: JOELSON AMANIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Intimação da parte autora para indicar os dados bancários no prazo de 05 

dias. Intimação das partes litigantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem sobre a quitação integral da dívida, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111758 Nr: 4799-46.2015.811.0045

 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: LEONARDO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Intimação da parte autora para indicar os dados bancários no prazo de 05 

dias. Intimação das partes litigantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem sobre a quitação integral da dívida, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109059 Nr: 3398-12.2015.811.0045
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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: RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Intimação da parte autora para indicar os dados bancários no prazo de 05 

dias. Intimação das partes litigantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem sobre a quitação integral da dívida, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29748 Nr: 3879-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 5280-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOUSA LANOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134941 Nr: 528-23.2017.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA, 

SANDRO IVA MENEZES, EDIRLEI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 2974-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:SP/338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42905 Nr: 3212-28.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, IRONDE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:SP/112.639-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109723 Nr: 3787-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLEI JOSÉ LEVISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI KLATT DE OLIVEIRA - 

OAB:33.038/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42663 Nr: 2972-39.2011.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR RODRIGUES GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 1088-09.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21157 Nr: 2456-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERVILHA TARIFA FILHO, IVANILDES PIRES 

SERVILHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS APRIGIO FERREIRA - 

OAB:80817, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:14.573/PR

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Mirian Ignácio 

Vattos, contra José Servilha Tarifa Filho e Ivanildes Pires Servilha, para o 

fim de:

a) DECRETAR a impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados 

na conta bancária, de propriedade da executada, existentes na Caixa 

Econômica Federal e, como consequência, DETERMINO a imediata 

liberação dos valores em prol da devedora.

b) RECONHECER a configuração de excesso de execução e, como 

decorrência direta: b.1) AFASTAR a incidência de juros de mora sobre o 

valor da multa processual; b.2); FIXAR a incidência dos juros de mora, no 

percentual de 12% (doze por cento) ao ano, sobre o valor dos honorários 

advocatícios, a partir do trânsito em julgado da condenação (17/12/2013); 

b.3); FIXAR a incidência da correção monetária, pelos índices do IPC-Fipe, 

sobre o valor dos honorários advocatícios, a partir da data da sentença 

que os fixou (13/01/2010), e sobre o valor da multa processual, a partir do 

ajuizamento da ação (19/09/2006);

c) INDEFERIR os demais requerimentos;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação da quantia em dinheiro bloqueada junto ao 

Banco do Brasil (fl. 532), em benefício da parte exequente/impugnada, 

registrando-se os dados bancários informados na petição juntada nas fls. 

556/557 dos autos.

Preclusa esta decisão judicial, DETERMINO a expedição de alvará de 

liberação dos valores bloqueados, nas contas da Caixa Econômica 

Federal (fl. 533), em benefício da executada/impugnante.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93408 Nr: 569-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE - COSTA FAZENDAS S/A, VICENTE APARECIDO 

FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Processo n.º 569-92.2014.811.0045.

Vistos em correição.

Para melhor avaliar a questão, como medida de prudência, intime-se o 

executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a exibição de 

matrícula atualizada do bem imóvel, oferecido à penhora, sob pena de 

ineficácia da nomeação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 2876-58.2010.811.0045

 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 LUZIA DA SILVA, ERNANY DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, ITAMAR 

SCHWINN DOS SANTOS, SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) para oitiva de suas testemunhas, 

devendo comprovar a(s) distribuição(ões) no prazo de 30 dias, 

informando o número e a Vara do Juízo deprecado onde foi distribuída, 

para posterior acompanhamento pelo Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 649-81.1999.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 1648-24.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27361 Nr: 1380-62.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL, EDEMAR EMILIO SCHICHL, LEILA CRISTINA SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 2689-21.2008.811.0045

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

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA APARECIDA D. SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz V. Junior 

- OAB:7875-B

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 4418-77.2011.811.0045

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

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93788 Nr: 847-93.2014.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KUNNTZ, MARIA TEREZINHA 

MAGANHOTTO KUNNTZ, MAURO ALVES CAMARGO, MARIA ANGELICA 

RIBEIRO CAMARGO, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ, LUCIANA VIRMOND 

KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107622 Nr: 2651-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEU GUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, VANIA DA SILVA 

LARA MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23814 Nr: 1655-45.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO OSSUCHI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, informe o valor atual da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 593 Nr: 7-21.1993.811.0045

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

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFECC, NFDR, JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000297-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. S. (REQUERENTE)

JOAO MANOEL LIMA SPINDLER (REQUERENTE)

KAUANA DE LIMA ROGRIGUES SPINDLER (REQUERENTE)

J. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA DE LIMA RODRIGUES OAB - 004.306.871-50 (REPRESENTANTE)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

FRANCINEIA MAGALHAES LIMA OAB - 519.567.052-87 

(REPRESENTANTE)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SPINDLER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000297-76.2017.8.11.0045. Intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra integralmente a decisão 

encartada no evento nº 8092406, devendo: a) providenciar a 

regularização da cessão dos direitos hereditários, realizada pelo herdeiro 

João Manoel Lima Spindler, na forma do art. 1.793 do Código Civil; b) 

prestar esclarecimentos acerca da partilha do veículo automotor que 

integra o espólio, ante a impossibilidade do registro em nome das três 

herdeiras. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do pedido de liberação de 

valores (evento nº 11609859). Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001075-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ CANAN (RÉU)

QUATRO RODAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001075-46.2017.811.0045. Proceda-se a intimação da 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço do 

réu Jaime Luiz Canan e promova a sua citação. Proceda-se também a 

intimação da empresa ré/embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 

350 do CPC/15], se manifeste sobre a impugnação apresentada. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000249-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000249-20.2017.811.0045. Expeça-se ofício ao Juízo da 

Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, fazendo remissão 

aos autos da ação cível n.º 1001722-75.2016.8.11.0045, com o objetivo de 

solicitar informações sobre: a) o fato de o crédito, objeto desta demanda 
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monitória, ter sido habilitado no plano de recuperação judicial da empresa 

embargada/requerida; b) se o crédito, objeto desta ação monitória, fazer 

parte integrante do plano aprovado pela Assembléia Geral de Credores; c) 

se foi concedida a recuperação judicial da empresa embargada/requerida 

com base no plano apresentado. Após, venham conclusos para sentença. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença 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 1004051-26.2017.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formulada por Henrique Alexandre Mazzardo contra 

Gilmar Musskopf e Joliane da Silva Vieira, em que objetiva compelir os 

executados a efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada 

em contratos de confissão de dívida, juntados com a petição inicial. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento nº 12290245). Cumpre 

destacar que, de acordo com o teor dos termos de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Importa 

registrar, ainda, que não se faz necessária a realização de audiência para 

ratificação do acordo firmado, visto que decorre da livre vontade das 

partes, que inclusive reconheceram firma em cartório, constituindo-se em 

ato jurídico perfeito e acabado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes litigantes (evento n.º 12306976) , 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. Expeça-se alvará de 

liberação, da quantia correspondente ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), objeto da penhora efetivada no processo (evento nº 12262203), 

em benefício do exequente Henrique Alexandre Mazzardo, registrando-se 

os dados bancários informados no acordo (evento nº 12306976). 

Expeça-se também alvará de liberação, do valor remanescente da 

penhora efetivada, em benefício dos executados Gilmar Musskopf e 

Joliane da Silva Vieira. Custas judiciais integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BERTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000394-76.2017.811.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Da análise meticulosa do 

material cognitivo produzido no processo, vislumbra-se que efetivamente, 

por equívoco material, este Juízo olvidou-se do fato de o requerente ter 

postulado o reconhecimento do tempo de atividade rural, na qualidade de 

segurado especial, para que, somado ao tempo de serviço urbano, 

seja-lhe concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, desde o 

requerimento administrativo, conforme se evola do pedido contido nos 

itens “I e II” da letra “d” da petição inicial. Por via de consequência, diante 

desta moldura, estou acolhendo os embargos de declaração opostos, uma 

vez que, de fato, a doutrina e a jurisprudência hodiernas admitem 

embargos de declaração com efeitos modificativos, diante de situações 

excepcionais, como é o caso concreto, em que o ‘decisum’ partiu de 

premissa fática equivocada [cnf. STJ, EDcl no REsp 876.844/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJ 27/04/2007, P. 328]. Ante o exposto, 

devido a existência de equívoco material, ACOLHO os embargos de 

declaração formulados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

para o fim de, atribuindo efeito infringente, Promover a retificação da 

sentença encartada no evento nº 9682999, que passa a ter a seguinte 

redação: “Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Vilson Berte 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduziu, em 

síntese, ter postulado a concessão de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não reconhecido, como 

tempo de serviço, os períodos de exercício de atividade rural 

compreendidos entre 01/11/1976 e 31/08/1991, 28/06/1993 e 22/11/1998, 

01/02/2002 e 30/09/2003 e entre 19/09/2006 e 30/03/2007, especificados 

na petição inicial. Acrescentou estar equivocada a decisão administrativa, 

salientando que os períodos devem ser computados para fins de 

aposentadoria, referindo que laborava na agricultura, em regime de 

economia familiar. Requereu, ao final, a procedência do pedido, para que 

fossem reconhecidos os períodos de atividade rural e condenado o réu a 

conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, desde o 

requerimento administrativo. Foi efetivada a citação da autarquia 

requerida. A autarquia ré apresentou resposta, ocasião em que 

argumentou que o requerente não preenche os requisitos legais para 

fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Aprazada audiência de instrução e julgamento, 

foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e inquiridas duas 

testemunhas. Encerrada a instrução, tão somente a parte autora 

apresentou alegações finais orais, de maneira remissiva à petição inicial. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 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. A questão em debate consiste na 

possibilidade de se reconhecer os períodos de atividade rurícola 

especificados na petição inicial, compreendidos entre 01/11/1976 a 

31/08/1991, 28/06/1993 a 22/11/1998, 01/02/2002 a 30/09/2003 e 

19/09/2006 a 30/03/2007, para, somado ao período de trabalho urbano 

reconhecido administrativamente, propiciar a concessão da aposentadoria 

por tempo de contribuição ao autor. Deveras, a aposentadoria por tempo 

de contribuição foi criada pela Emenda Constitucional nº 20/98, em 

substituição à antiga aposentadoria por tempo de serviço. Antes da 

promulgação da citada Emenda Constitucional, a aposentadoria por tempo 

de serviço era devida aos homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às 

mulheres, a partir dos 25 anos de serviço, consoante disciplina dos 

artigos 52 e 53 da Lei 8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de 

aposentadoria por tempo de serviço: I) aposentadoria proporcional por 

tempo de serviço, concedida entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as 

mulheres, e entre os 30 e 34 anos de serviço para os homens, com renda 

mensal inicial adequada ao tempo cumprido, qual seja, 70% do 

salário-de-benefício, acrescido de 6% para cada novo ano acrescido ao 

mínimo, até chegar aos 94%; II) aposentadoria integral por tempo de 

serviço, concedida aos 30 anos de serviço, para as mulheres, e aos 35 

anos de serviço, para os homens, com renda mensal inicial de 100% do 

salário-de-benefício. O artigo 202, §1º da Constituição Federal, em sua 

redação anterior à reforma previdenciária, também disciplinava a matéria, 

facultando a aposentadoria proporcional a partir dos 30 anos de serviço, 

para os homens, e dos 25, para as mulheres. Previu, ainda, a referida 

Emenda Constitucional nº 20/98, regras de transição, garantindo aos 

segurados inscritos no RGPS até 16.12.1998, inclusive oriundos de outro 

regime de Previdência Social, o direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde que cumprida a carência exigida e atendidos os 
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requisitos legais [arts. 187 e 188 do Decreto nº 3.048/1999]. Aos 

segurados inscritos no RGPS a partir de 17.12.1998, inclusive os oriundos 

de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência 

exigida, restou garantido o direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde que comprovem: a) 35 anos de contribuição, se 

homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher. Para além disso, o artigo 4º 

da Emenda Constitucional nº 20/98 estabeleceu que “observado o 

disposto no art. 40, §10, da Constituição Federal, o tempo de serviço 

considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 

cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 

contribuição”. Portanto, em que pese a nova denominação do benefício, a 

citada emenda determinou que se considera como tempo de contribuição, 

até que lei específica discipline a matéria, o que a legislação vigente 

quando do advento da reforma considera como tempo de serviço. Como 

ainda não foi editada nova legislação, deve ser aplicado, quanto ao tempo 

de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991. Tem-se, pois, 

como tempo de serviço o tempo de vínculo previdenciário, na condição de 

segurado facultativo ou obrigatório, satisfeitos os requisitos legais, sendo, 

ainda, tomados como tempo de serviço os períodos elencados no artigo 55 

da Lei nº 8.213/1991, entre eles, o tempo de serviço como trabalhador 

rural anterior à publicação da referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o 

parágrafo segundo do artigo 55 da Lei 8.213/1991 é expresso: “o tempo 

de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início da 

vigência da Lei 8.213/91, será computado independentemente do 

recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito 

de carência”. Dessa forma, apresenta-se perfeitamente possível o 

cômputo do tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei nº 

8.213/1991, independentemente do recolhimento de contribuições, para 

fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço [STJ, 

AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, 

DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/08/2014]. Por outro lado, o cômputo do 

tempo de labor rurícola, na condição de segurado especial, posterior à 

vigência da Lei nº 8.213/91, somente pode ser utilizado se recolhidas as 

necessárias contribuições facultativas, como contribuinte individual. Esta é 

a inteligência do art. 39 da Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do 

enunciado da Súmula n.º 272 do STJ traduz essa orientação, e registra, 

de maneira taxativa, que: “O trabalhador rural, na condição de segurado 

especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural 

comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se 

recolher contribuições facultativas”. Pois bem. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, deflui-se que não subsistem, nos 

autos, prova do recolhimento das contribuições previdenciárias 

pertinentes ao alegado período de desempenho de labor rurícola, 

descabendo, portanto, o pretendido cômputo, para fins de aposentadoria 

por tempo de contribuição, do pretenso tempo de trabalho rural 

desempenhado pelo requerente no período entre 28/06/1993 e 22/11/1998, 

01/02/2002 e 30/09/2003 e entre 19/09/2006 e 30/03/2007, porquanto 

posterior à vigência da Lei nº 8.213/1991. Apresenta-se possível, 

contudo, no presente caso, a análise do direito do autor de obtenção do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo do 

alegado período de atividade rurícola anterior à vigência da Lei nº 

8.213/1991, independentemente de indenização, razão pela qual passo à 

análise da comprovação, pelo postulante, do seu alegado tempo de 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

compreendido entre 01/11/1976 e 31/08/1991. Pois bem. Segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que o autor logrou 

comprovar, mediante a apresentação de prova documental/material, o 

exercício de atividade laboral rural, em regime de economia familiar, 

consoante se pode extrair do teor da certidão de casamento, da certidão 

de nascimento, contrato de arrendamento, contrato de compra e venda e 

notas, arquivadas nos eventos n.º 4768315, pag. 1/3, 4768324, pág. 1/2, 

4768326, pág. 1/2, 4768336, pág. 1/9, 4768338, pág. 1/11. Ao esmiuçar o 

conteúdo da prova testemunhal produzida denota-se que o requerente de 

fato, durante o intervalo de tempo anterior ao exercício da atividade 

urbana, desempenhou atividades rurícolas. Com o objetivo de corroborar 

com tais assertivas, lanço mão do conteúdo do depoimento prestado pela 

testemunha José Antônio Pagno (evento nº 9682985), que disse que o 

autor residia com o pai, no Município de Toledo/PR, onde a família 

trabalhava na agricultura para subsistência – o que corrobora a afirmação 

do autor, quando do seu depoimento pessoal (evento nº 9682983), de que 

sempre trabalhou como agricultor/lavrador, até o ano de 1991, quando 

passou a residir no Estado de Mato Grosso. Destarte, quanto ao período 

laborado na agricultura, entre 01/11/1976 e 31/08/1991, não há dúvida 

alguma, restou perfeitamente comprovado nos autos. Há documentos mais 

do que suficientes, corroborados pela prova testemunhal, dando conta 

que o autor trabalhou na agricultora durante o período questionado. 

Importa ressaltar a possibilidade de computar o trabalho rural mesmo antes 

dos 14 anos de idade (na hipótese o autor 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 [cnf. 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]. Em suma, 

restou comprovado o exercício de atividade rural pela autora, em regime 

de economia familiar, no período compreendido entre 01/11/1976 (quando 

completou doze anos de idade), até 31/08/1991 (quando migrou para o 

meio urbano), motivo porque tal período deve ser reconhecido como tempo 

de contribuição. Por conseguinte, reconhecido o período de atividade rural 

acima mencionado, necessário considerá-lo para a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Logo, em que pese as 

alegações do autor na petição inicial, de que na data do requerimento 

administrativo (DER 27/09/2016) já havia contribuído por 38 anos, 8 meses 

e 15 dias, resta indubitavelmente elidido, pelo conjunto probatório 

domiciliado aos autos, o cumprimento do período mínimo de 35 anos de 

contribuições, para a aposentadoria integral, e de 30 anos de 

contribuições, para a aposentadoria proporcional, exigidos pela legislação 

em vigor. Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do 

contexto probatório carreado aos autos, reputo que o autor não logrou 

demonstrar o recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes, durante o interstício temporal exigido para a concessão 

da aposentadoria por tempo de contribuição, de tal modo que, ausentes os 

requisitos legais, a improcedência do pedido de concessão do beneficio é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Vilson Berte em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, e como consequência, Declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao 

requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.” Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 543-89.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO RAFAEL GASPAR TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFONSO RAFAEL GASPAR TAVARES, 

Cpf: 01525137280, Filiação: Maria de Fatima Gaspar Tavares e Jose de 

Amaral Almeida, data de nascimento: 22/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Castanhal-PA, convivente, Telefone (65) 99619-1902. 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 08/05/2018, às 16:30, no Edifício do 
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Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 39 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 08 de maio de 2018, às 16h30min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, 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 o reeducando no último endereço informado nos autos 

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, 20 de março de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101425 Nr: 22243-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RODOLFO PEREIRA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN RODOLFO PEREIRA PINHO, Rg: 

2033296-3, Filiação: Renata Pereira Pinho e Aquiles de Pinho, brasileiro(a), 

Telefone (65)9901 7568. 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 08/05/2018, às 16:45, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 313 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 08 de maio de 2018, às 16h45min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, 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 o reeducando no último endereço informado nos autos 

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, 20 de março de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98235 Nr: 4560-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado RICARDO 

ANTÔNIO ORLANDO, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita 

no presente processo.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as 

anotações, comunicações e transferências necessárias.Após, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 112367 Nr: 5123-36.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado Benedito de 

Souza Ramos, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no 

presente processo.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as 

anotações, comunicações e transferências necessárias.Após, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139449 Nr: 3124-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA COSTA SOUZA, GREICY KELLY 

LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 828, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min, 

opor tun idade em que será rea l i zada inqu i r i ção  das 

testemunhas/informantes faltantes e, ao final, interrogada a ré.

Tendo em vista que testemunha Flaviane França de Moraes foi intimada (fl. 

816), porém não compareceu e nem justificou sua ausência, acolho o 

requerido pelo Ministério Público, e de consequência, determino a 

condução coercitiva da referida testemunha.

Intimem-se o Ministério Público, a acusada, seus Defensores e as 

testemunhas supracitadas, observando-se os endereços informados pelo 

Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151731 Nr: 901-20.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Vistos etc.,

João Rodrigues da Costa, qualificado nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão temporária, 

aduzindo, em síntese, desnecessidade da manutenção da prisão 

temporária do indiciado pela falta de pressupostos básicos (fls. 18/23).

 Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fl. 36).

 A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os motivos esposados na decisão proferida em sede de 

plantão regional de fls. 12/13, verifica-se que bem expostas estão as 

razões que ensejaram a decretação da prisão temporária do indiciado, 

ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o 

reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia 

das investigações policiais, possibilitando, assim, a busca da verdade real.

É importante ressaltar, por oportuno, que a prisão temporária do 

requerente foi decretada no dia 10/02/2018, em sede de plantão regional, 

sendo a ordem de prisão devidamente cumprida no dia 22/02/2018, 

conforme ofício de fl. 15, devendo ser revista por este Juízo antes de 

expirado o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de soltura.

Ademais, insta consignar que o inquérito policial encontra-se em carga ao 

Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fls. 

12/13, em consonância com parecer Ministerial, por ora, MANTENHO a 
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decisão que decretou a prisão temporária do indiciado, e INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária formulado pelo indiciado João 

Rodrigues da Costa, qualificado nos autos.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

No mais, apense o presente feito ao inquérito policial.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000835-23.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: REGINALDO 

CAMPOS DA SILVA EXECUTADO: IRINEU FRANCISCO GARGHETTI Vistos. 

Defiro a emenda a inicial. Em respeito ao princípio da cartularidade é 

imprescindível à apresentação do original do título de crédito, sendo assim, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título 

executivo original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a 

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELI RODRIGUES MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia . às 16:30 horas, devendo comparecer ao ato 

acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL IRMA CERNECK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000350-23.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: NELSON DOS 

SANTOS EXECUTADO: IZABEL IRMA CERNECK Vistos. Em respeito ao 

princípio da cartularidade, é imprescindível à apresentação do original do 

título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, 

deposite em cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar 

a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários à satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO BRAZAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1004427-12.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

RIVALDO BRAZAO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: Não se faz necessária a realização de 

audiência instrução, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução do 

processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. MÉRITO: A parte Reclamante alega não 

possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor R$ 353,34 

(trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos), Data da 

Inclusão: 20/04/2017. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 
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reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente o contrato entre as partes. Quando se veicula fato negativo, 

a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

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 se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. 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, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no valor R$ 353,34 

(trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos), Data da 

Inclusão: 20/04/2017, devendo a reclamada retirar o nome do reclamante 

do cadastro de proteção ao crédito, referente a anotação discutida nos 

autos, no prazo de cinco dias a contar da publicação desta sentença; e b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso (20/04/2017) e correção monetária (INPC) a 

partir desta data (súmula 362 do STJ). Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

JOICE CAMILO DE OLIVEIRA OAB - SP296460 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1003372-60.2016.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JAIR LUIZ DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo 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. Cuida-se de ação 

de restituição de descontos indevidos efetuados nos benefícios de 

pensão e aposentadoria, recebidos pelo requerente, sustentando que a 

ilegalidade ocorreu no período de 05/2016 a 08/2016, com oito descontos 

(quatro em cada benefício), no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro 

reais), requerendo a devolução em dobro e danos morais. Os réus 

contestaram. Inexistente nos autos a comprovação suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do 

CPC. Isso porque, veio aos autos, da parte da reclamada CETELEM, 

comprovante de relação jurídica efetivada entre as partes, com ficha 

cadastral, planilha de proposta, demonstrativo de operações e 

comprovante de transferência – TED, não havendo nenhuma ilegalidade. 

Da parte da reclamada Banco Pan, da mesma forma, foi comprovada 

regular relação entre as partes com contratação de TELESAQUE, quitado 

em 07/2016, postado na fatura com vencimento em 08/2016 e saldo credor 

de R$ 12,91 na fatura 11/2017. As reclamadas demonstraram 

suficientemente a legitimidade das cobranças, trazendo aos autos faturas, 

demonstrativos de utilização dos serviços, que demonstram a relação 

contratual, bem como os débitos da parte autora. Não se pode negar, que 

nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos 

são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar 

isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade das cobranças. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Como 

conseqüência, inexistindo ato ilícito, por parte das requeridas, resta 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade das cobranças. Assim, entendo pela 

improcedência do pedido indenizatório, moral e material, cumulado com 

declaração de inexistência de débito, pleiteado pelo Reclamante. Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e 

extinguir o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001719-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO JOSE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001719-23.2016.8.11.0045, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: DAMIAO JOSE DE 

MEDEIROS REQUERIDO: ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA, 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Dispenso o relatório, em 
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atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Decido. Observa-se que a causa, em exame, ostenta complexidade em 

razão da prova. A configuração do erro médico depende da certeza 

científica quanto à sua ocorrência, para o que contribuem as 

circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do 

paciente. No entanto a testemunha Juliana Gimenez de Freitas (Id 

5501137), que trabalhava no setor administrativo da Secretaria da Saúde 

de Lucas de Rio Verde, relatou conhecer o requerente que foi até ela se 

queixar de outros profissionais da saúde que o atendiam, inclusive o 

dentista, e dizia desconfiar que era mal atendido em razão de ser portador 

de HIV. O testemunho do autor (Id 5501059) indica que era muito freqüente 

a sua ida ao nosocômio procurar ajuda. Pelo que se deduz que o 

requerente não só se queixava, com freqüência, do atendimento médico 

de uma maneira exageradamente sensibilizada como, também, ele mesmo 

não vê problema em contar, nos balcões, ser portador de HIV a pessoas 

que sequer são profissionais da área da saúde. Logo não há falar em 

ofensa caso a médica houvesse comentado, com o requerente, sobre ser 

portador de HIV no balcão médico, fato, aliás, sequer comprovado. 

Tampouco questionar a requisição de exame psiquiátrico feito pela médica 

que o atendeu. Seria necessária a realização de perícia, nos 

procedimentos realizados, para que se ateste a efetividade do erro médico 

alegado e se a falta de atendimento agravou situação do paciente. Prova 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis e 

desnecessária para este caso pois, em casos como o vertente, tem-se 

situação excepcional, onde simples avaliação psicológica do paciente, põe 

à mostra a necessidade de sujeição deste a exame psiquiátrico, tendente 

a produzir diagnóstico acerca de sua personalidade. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004035-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO AMORIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004035-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIOGO AMORIM DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID 

11946155), em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO DA SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CARLOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACACIO FERNANDES ROBOREDO OAB - SP89774 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001055-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JERONIMO CARLOS 

FRANCA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

rés, verifico que não merece acolhimento, ante a responsabilidade 

solidária das mesmas. A parte autora alega, em síntese, que é proprietária 

do veículo VW Gol Special, cor cinza, 2002/2002, placa KER 5344 – GO, 

RENAVAN 00779684940, cujo financiamento junto às rés foi devidamente 

quitado em 24/08/2016 (ID 5790568). Afirma que, em fevereiro de 2017, ao 

tentar vender o veículo, não pode fazê-lo, em razão de gravame inserido 

pelas rés. Aduz que tentou resolver o impasse junto às rés, sem êxito. 

Pleiteia a baixa da restrição e indenização por danos morais. As rés, em 

contestação, não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. No caso, se incumbiu a 

autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado no insucesso para a solução do problema na via 

administrativa, bem como nos transtornos gerados em virtude da 

negligência da empresa requerida, o dano moral e nexo causal, e a 

requerida não logrou êxito em fazer prova do contrário. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 
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obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). É certo que 

incumbia ao banco providenciar, automática e eletronicamente, a 

informação da baixa do gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, após o reconhecimento da quitação do débito originador do 

gravame gerado pela Instituição Financeira, geradora do referido gravame, 

ora demandada, forte no art. 9º da Resolução n. 320 do CONTRAN, de 

5-6-2009. Destaca-se que mesmo antes da vigência da referida norma, o 

art. 9º da Resolução n. 159, de 22-4-2004, também do CONTRAN, já 

impunha ao banco o dever de promover a retirada da restrição cadastral 

do veículo. A inclusão e a retirada do gravame deve se dar por iniciativa 

da instituição financeira, que dispõe de sistema on-line que a permite 

registrar, cancelar ou baixar os gravames. A respeito do tema, já decidiu a 

Corte Catarinense: “(...) Após o cumprimento das obrigações por parte do 

devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias" (art. 9º da Resolução n. 320 

do CONTRAN).(Apelação Cível n. 2010.077844-1, de Araranguá, rel. Des. 

Ricardo Fontes, j. em 27.1.2011). Por via de consequência, nesse influxo 

de ideias, partindo da premissa elementar de que a manutenção do 

gravame, logo após a quitação integral do contrato, se prolongou por 

período excessivo, perdurando por mais de 6 meses, originando situação 

de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, 

penso que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo 

ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do 

Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Portanto, a postura 

adotada pela reclamada dinamizou extrema desconsideração, desrespeito 

e descaso, que configura dano moral. Assim, os danos de ordem moral 

sofridos, decorrentes da existência gravame administrativo por mais de 06 

meses, impedindo a realização de negócios jurídicos, podem ser 

graduadas como de média intensidade, de maneira que considerando-se o 

exame do potencial socioeconômico das partes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 5.000,00, a ser pago 

pelas reclamadas, como forma de minimizar os transtornos originados, 

sem que se configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na 

petição inicial, para o fim de: a) Condenar as reclamadas, solidariamente, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; b) DETERMINAR que as Reclamadas 

procedam à baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo VW Gol 

Special, cor cinza, 2002/2002, placa KER 5344 – GO, RENAVAN 

00779684940, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixa (não se 

trata de multa diária) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004547-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CONCEICAO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004547-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

CONCEICAO ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno 

o autor a arcar com as custas processuais a teor do disposto no art. 51, § 

2º, LJE. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001529-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001529-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: SCANIA BANCO S.A. Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

a emendar a inicial para que apresentasse o enquadramento empresarial, 

cartão CNPJ atualizado, última alteração contratual e contrato social 

consolidado no Estado do Mato Grosso (ID 6749556), documento 

indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, do NCPC/2015, art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 

9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE. Ante o exposto, com amparo 

nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002192-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

JULIA GIMENES PEDROLLO OAB - PR66242 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002192-72.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 168.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Partes do 

processo: EXEQUENTE: CREDI PEREIRA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: 

DENIVALDO DA SILVA FILHO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO dos 

advogados das partes Requerente e Requerida, para se manifestarem no 

prazo legal, acerca da juntada de Ofício de n.º 166/2018, juntado ao ID 

12341646. LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000053-16.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 25/04/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, Lucas do Rio 

Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004187-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. P. (AUTOR)

JULIANA ALVES PAIM (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004187-23.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.929,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ANA DHULIAN ALVES PAIM, JULIANA ALVES PAIM RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 25/04/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 21 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003666-78.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ORLANDO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 25/04/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, Lucas do Rio 

Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 21 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA SAMPAIO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000287-66.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22). Partes do processo: 

AUTOR: DULCINEIA SAMPAIO COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 25/04/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 21 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005034-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PAULO THIELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005034-25.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: DAVI PAULO THIELE RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 

05(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial, juntado ao ID 12346033. LUCAS 

DO RIO VERDE, 21 de março de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 
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Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 2410-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SCHWARZ, VERIDIANA BINOT, 

ALBERTO SCHWARZ, EDITH SCHWARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CASONATTO, SANTA CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT, VANDA GOMES - OAB:11824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Vistos.

 Inicialmente, defiro o pedido de substituição processual dos herdeiros da 

executada Santa Casonatto, conforme requerido à p.516 (a numerar).

 Pois bem. Apura-se dos autos, que as parte exequente impugnou 

parcialmente a avaliação realizada pelos oficiais de justiça (pp. 498/499 e 

500/506).

 Por seu turno, a parte executada impugnou a avaliação realizada pelos 

oficiais de justiça (pp. 477/494), pugnando pela nomeação de perito com 

conhecimento técnico.

Assim sendo, e, considerando a divergência entre as avaliações 

acostadas aos autos, nomeio como perito engenheiro civil JOÃO PAVAN 

GHELLER, CREA/RN: 121057161-7, com endereço profissional na Avenida 

dos Tarumãs, n.º 1873, sala 05, Jardim Paraíso, Sinop/MT, fones (66) 

3532-1962 / (66) 99638-8392 – e-mail: joaogheller@hotmail.com, para que 

proceda com a avaliação dos bens imóveis penhorados (p.332 e verso).

 Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários.

Em havendo concordância das partes, intime-se o perito para início dos 

trabalhos, a qual deverá informar ao Juízo data e horário para realização 

da perícia, com 15 (quinze) dias de antecedência para intimação das 

partes, sob pena de nulidade. Consigne-se que o laudo deverá ser 

entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o término dos trabalhos.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS (art. 465, do CPC).

Sobrevindo o laudo, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, iniciando-se pela parte autora.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123291 Nr: 2213-02.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DE COSTA, LINO JOSÉ AMBIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 (...).Assim, intimem-se o (s) executado (s), na pessoa de seu (s) 

advogado, via DJE, ou, na falta, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), 

para tomar conhecimento da constrição realizada a fim de que, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a 

caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de 

preclusão.Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, em observância ao art. 9º e 10 do CPC, após voltem os autos 

conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Consigno 

que, eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.Não sendo apresentada manifestação no prazo acima 

assinalado, desde já, certifique-se.Certifique-se ainda a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para os executados oferecerem impugnação, nos 

termos da decisão de p. 192.Ciência à exequente do bloqueio, devendo, 

desde logo, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.Em tempo, proceda a escrivania a retificação do polo passivo da 

presente ação, fazendo constar como exequente LAMMEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, visto tratar-se de cumprimento de sentença que visa o 

recebimento, tão somente, de verba honorária (pp. 189/190). 

Anote-se.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12439 Nr: 1271-87.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Impulsiono os autos com fim de intimação do exequente para 

manifestar-se da petição de pp. 362/363, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 559-29.2006.811.0045

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

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

JORELICE BERTOLIN MATTOS, JOÃO DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS 

SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apura-se dos autos às pp. 433/445, que as instituições financeiras 

responderam a determinação judicial (p. 386), comunicando o depósito em 

conta judicial dos seguintes valores: R$ 29,69 (pp. 433/435); R$ 50,40 

(436/437 e 445); R$ 57,58 (pp. 438/439); R$4.965,02 (440/441); R$ 361,89 

(pp.442/443).

Pois bem. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que efetue o depósito 

judicial do valor bloqueado na conta indicada à p. 430/verso, em nome de 

Leandro Mussi, portador do CPF n° 158.206.068-17, a saber a quantia de 

R$ 2.745,50 (Caixa Econômica Federal), bem como a importância de R$ 

10,99 (Caixa Econômica Federal), bloqueada na conta de titularidade de 

Teresinha de Jesus Schirmermattos (CPF n° 468.912.931-20). Tão logo 

efetuada os depósitos judiciais, ainda em pendência, às providências 

necessárias para a liberação à parte executada.

Por fim, no que tange aos demais valores, que foram depositados pelas 

instituições financeiras, conforme suso indicado, proceda-se com a 

vinculação ao presente feito, em seguida expeça-se alvará judicial em 

favor do patrono do executado (p. 423).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 130863 Nr: 6077-48.2016.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA LOERNZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pedido da parte exequente (p. 22), procedi com a busca 

junto ao sistema SIEL, o qual restou frutífera a localização do endereço da 

executada, conforme detalhamento em anexo.

Assim, considerando a data do domicílio indicada no detalhamento 

(22.03.2002), manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo in albis, promova-se a devolução da missiva ao Juízo 
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deprecante, com as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93292 Nr: 488-46.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO CARLOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pedido de p. 43 (a numerar), procedi nesta data com a 

busca de endereço via sistema “SIEL”, a qual restou positiva, conforme 

detalhamento que segue anexo.

Assim sendo, cite-se o executado no endereço obtido.

Intime-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98512 Nr: 4803-20.2014.811.0045

 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: JAILTON JOSE SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Vistos.

Compulsando os autos, nota-se que o perito manifestou-se às pp. 86/89 

indicando seus honorários na importância de R$ 5.530,00 (cinco mil 

quinhentos e trinta reais) e ainda, às pp. 113/116, nova indicação no valor 

de R$ 6.660,00 (seis mil e seiscentos reais).

A parte requerida discordou (pp. 103/105) da proposta de honorários 

apresentada pelo perito judicial (pp. 86/89).

Pois bem. Considerando a duplicidade na indicação de honorários (pp. 

86/89 e 113/116), intime-se o perito judicial nomeado, para que indique o 

genuíno valor dos honorários periciais a ser considerado por esse Juízo, 

bem como diga se há possibilidade de redução dos valores por ele 

arbitrados, tendo em vista a impugnação da parte requerida (pp. 103/105).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 166-60.2013.811.0045

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L GUTZEL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456-A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

Em atenção ao pedido de p. 117, procedi com a busca de endereço da 

parte requerida nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, restando frutífera, 

confome detalhamentos de ordem judicial em anexo.

Todavia, considerando que o enderço obtido junto ao sistema INFOJUD 

fora o mesmo já constante nos autos (p.112) , expeça-se mandado de 

busca e apreensão no endereço resultante da busca junto ao sistema 

RENAJUD.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1421-87.2012.811.0045

 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: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684/MT

 Vistos.

Intime-se o perito, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da petição acostada às pp. 180/182.

Após, conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41371 Nr: 1677-64.2011.811.0045

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

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE DENTI, 

CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FACINI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que fora certificado (p. 155) o decurso do prazo in 

albis para a empresa Fiagril Ltda. manifestar-se sobre a conversão do 

produto levantado nos termos requeridos pela parte exequente (pp. 

145/147).

Desta feita, DEFIRO o pedido acostado às pp. 145/157 dos autos.

Intime-se a empresa Fiagril Ltda, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

efetue o depósito em conta judicial, no valor de R$ 238.560,00 (duzentos e 

trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais) referente ao depósito (p. 80) 

indevidamente levantado.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40030 Nr: 351-69.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEAN CARLOS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Myriane Silvestre dos 

Santos - OAB:12970/MS

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se dos autos, que fora certificado o decurso do prazo in albis, 

sem a manifestação da parte exequente.

Assim sendo, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, 

DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35935 Nr: 951-27.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DIONÍSIO TEODORO DAMASIO, ESPÓLIO DE 

MARIA APARECIDA DE LIMA DAMASIO, LUIZ MACHADO DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 231/232, que a parte exequente requereu a expedição do 
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alvará judicial da importância depositada na conta judicial (pp. 168/169).

Pois bem. Considerando o trânsito em julgado da decisão que negou o 

seguimento do Agravo de Instrumento interposto (p. 229/230 e 234/235), 

prospera o pedido de liberação de valores.

Contudo, compulsando os autos, nota-se à p. 23, que a procuração 

outorga poderes à pessoa física do advogado dos exequentes, sendo a 

indicação de dados bancários para transferência de valores de 

titularidade de pessoa jurídica (p. 232).

Desta feita, necessário se faz imprescindível que seja apresentada 

procuração em nome da sociedade individual (Tarcisio Alexandre de 

Oliveira Sociedade Individual de Advocacia – CNPJ n° 

24.996.976/0001-24), com poderes específicos para recebimento de 

valores em nome dos exequentes.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de pp. 231/232, e, condiciono a liberação 

da importância depositada em Juízo (pp. 168/169), mediante a 

apresentação do documento acima requisitado.

Tão logo apresentada a procuração, expeça-se o competente alvará 

judicial, com os dados bancários indicados à p. 232, observando-se as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 1418-30.2015.811.0045

 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: GERALDO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a decisão proferida às pp. 193/194 verso, fora 

designada audiência de instrução, contudo, fora indicada data incorreta.

Isso posto, chamo o feito à ordem para corrigir o erro material acima 

constatado, para tanto, designo audiência de instrução para o dia 16 de 

maio de 2018, às 16h30min.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC), caso ainda não tenham arrolado.

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 294-27.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Vistos.

Em atenção ao pedido de pp. 216/217, procedi nesta data com a busca de 

endereço via sistema “SIEL”, a qual restou positiva, conforme 

detalhamento que segue anexo.

Considerando a data de informação do domicílio (26.06.1990), intime-se a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117468 Nr: 8109-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Pois bem. Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a 

solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Procedi ainda, consulta de veículos existentes em nome dos devedores, 

via sistema RENAJUD, conforme informativo anexo.

Por sua vez, tendo em conta que todos os veículos encontram-se 

gravados de alienação fiduciária, deixei de proceder a restrição.

Manifeste-se a exequente sobre as informações requisitas através dos 

sistemas conveniados, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 3807-95.2009.811.0045

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, ARLINDO 

ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 8199-68.2015.811.0045

 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: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, 

VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE FISCHER KRAUSS - 

OAB:OAB/SP 165.263, RAQUEL MANSANARO - OAB:OAB/SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-A/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Expeça-se 

Carta Precatória para a Comarca de São Paulo/SP, para oitiva da 

testemunha José Eduardo Senise, constando as informações para sua 

localização, conforme indicado à p. 645 verso. II – Redesigno audiência de 

instrução para o dia 04 de maio de 2018 às 14h00. III - Saem os presentes 

intimados, bem como as testemunhas. IV – Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15066 Nr: 976-16.2005.811.0045

 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: MIGUEL MAFFINI, IZAMAR DALL AGNOL MANFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ TRETTO, JOSSI FRIGERI, 

DELMAR SEROISKA, DANIEL ESPÍNDULA DUTRA, ARISTIDES DA SILVA 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 
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OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, MIRIAM DE MATOS 

BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:OAB-MT 9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187, EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 

-B/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Impulsiono os presentes autos após a juntada do laudo pericial, 

intimando-se as partes para se manifestarem, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, iniciando pelos autores, após, requeridos, em cada ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33844 Nr: 3691-89.2009.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO LUCAS DO RIO VERDE OBRA SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA SCHEFFER & GIOMBELLI FERREIRA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, MAURICIO LOPES TAVARES - 

OAB:162.763, OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO - OAB:196717 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes a requererem o que entender 

de direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97738 Nr: 4134-64.2014.811.0045

 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: DESTESA-TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA DA MUDANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I - Tendo em 

vista a ausência da parte requerida no presente ato, embora devidamente 

intimada através de seus advogados, conforme se verifica do andamento 

processual no sistema Apolo (11.09.2017), presume-se a desistência 

tácita quanto ao depoimento pessoal do autor, bem como a oitiva das 

testemunhas arroladas à p. 198. II - Defiro o pedido de juntada de 

documentos, conforme acima requerido. III – Juntem-se os documentos 

que se encontram na contra capa dos autos. IV – Processo concluso para 

prolação da sentença. V - Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 2939-20.2009.811.0045

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO MOREIRA DE CASTRO, CLÁUDIA FERREIRA 

MOREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MAFFINI, IZAMAR DALL AGNOL 

MANFFINI, DELMAR SEROISKA, DANIEL ESPÍNDULA DUTRA, ELISANGELA 

VALCANÁIA ESPINDOLA DUTRA, VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA, 

MAURO LUIZ TRETTO, JOSSI FRIGERI, SANDRA MARIA GOBBI TRETTO, 

DENISE APARECIDA DA SILVA COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA CAMARDELLA MARTINS COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Impulsiono os presentes autos após a juntada do laudo pericial nos autos 

principais com código 15066, intimando-se as partes para se 

manifestarem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando pelos 

autores, após, requeridos, em cada ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 4561-95.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT, 

TV CONQUISTA - SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se da defesa e 

documentos apresentados de pp. 64/94, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86462 Nr: 257-53.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI - 

OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO COBRANÇA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 42, a parte requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Custas remanescentes pelo autor se houverem, nos termos do art. 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109332 Nr: 3569-66.2015.811.0045

 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: LAELÇO ALBUQUERQUE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Flavia Xavier 

Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO 

CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

o pedido de desistência da testemunha João Ricardo São Marcos (p.55), 

conforme acima requerido. II – Tendo em vista a ausência do autor no 

presente ato, embora devidamente intimado através de sua advogada, 

conforme se verifica do andamento processual no sistema Apolo 

(11.09.2017), presume-se a desistência tácita quanto ao depoimento 

pessoal do requerido. III – Processo concluso para prolação da sentença. 

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 
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assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 11992 Nr: 708-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO FLÔR, LIGIPAULA ROSENO FLÔR, 

JÉSSICA FLOR SILVEIRA, JUNIOR CESAR FLOR DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELI FLÔR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que os exequentes Ligipaula Roseno 

Flor, Junior Cezar Flor da Silveira e Jéssica Flor Silveira manifestaram-se 

(p. 167/168), renunciando em favor da executada, a propriedade do bem 

objeto da presente demanda, requerendo a extinção do feito.

À p. 169, observa-se declaração dos referidos exequentes, registrando 

ainda que a Sra. Juliana Ribeiro Flor também anuiu com a renúncia em 

favor da executada, contudo, não há ratificação do alegado por meio de 

assinatura desta na declaração apresentada em Juízo.

Desta feita, se faz imprescindível que a exequente Juliana Ribeiro Flor 

manifeste-se nos autos, ratificando os termos da declaração de p. 169, 

bem como seja reconhecida a firma das assinaturas dos todos os 

exequentes declarantes.

Isso posto, determino:

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

providencie o reconhecimento de firma das assinaturas dos exequentes 

na declaração de p. 169, bem como que a exequente Juliana Ribeiro Flor 

ratifique os termos da referida renúncia.

II - Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 1661-37.2016.811.0045

 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: EZEQUIEL NEIVERTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVECO LATIN AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:13124-B/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, LUIZ 

GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368

 "[...] Assim, a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no art. 330 

do CPC, capaz de considerá-la inepta, por consectário, REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial.Não havendo mais preliminares suscitadas, 

declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória.Fixo como ponto 

controvertido da lide o seguinte: a existência de vício no veículo, antes da 

entrega do veículo à parte requerente, de forma a ensejar o deferimento 

do pedido de devolução da quantia paga e/ou substituição do bem, e ainda 

os danos morais e materiais suportados pelo autor.Para dirimir o ponto 

controvertido da lide, DEFIRO a produção de provas requeridas pelas 

partes (pp. 92/94).Ademais, as requeridas também pugnaram pela 

realização da perícia, e objetivando evitar alegação de cerceamento de 

defesa, defiro o pedido de prova pericial mecânica requerida pelas partes, 

para tanto nomeio o Engenheiro Industrial Mecânico JORGE IOANNIS 

TSILFIDIS, CREA 1203376693, com escritório profissional situado na Rua 

das Primaveras, nº 1829, Bairro Jardim Botânico, CEP 78556-026, 

Sinop/MT, telefone (66) 3531 7116 e (66) 9999 4321. Intime-se o perito 

acima nomeado, para dizer se aceita o encargo, a fim de que apresente 

sua proposta de honorários, os quais serão suportados inicialmente pela 

parte requerida, nos termos do art. 95, do CPC.Com a manifestação do 

perito, manifestem-se as partes. Em havendo discordância com os 

honorários, diga o perito. Em havendo concordância, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos.Desde já, fixo o prazo de cinco 5 (cinco) 

dias, para que as partes apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e 

QUESITOS.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do 

respectivo laudo.Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo 

sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se pelo autor.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos, para novas deliberações. Intimem-se, cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123679 Nr: 2387-11.2016.811.0045

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pedido de p. 84 (a numerar), procedi nesta data com a 

busca de endereço via sistema “SIEL”, a qual restou positiva, conforme 

detalhamento que segue anexo.

Assim sendo, cite-se o requerido no endereço obtido.

Intime-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 278 Nr: 5-51.1993.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IVAN PERAZZA, MARZEU ZELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - 

OAB:29653/PR, IVALDIR PAULO MÜHL - OAB:14.573/PR, MIRIAN C. 

RAHMAN MÜHL - OAB:4.624/MT

 VISTO.

Verifica-se que decorreu o prazo de suspensão requerido à p. 463.

Assim, prossiga-se o feito, cumpra-se integralmente o despacho de p. 

459.

Intime-se. Cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 2996-72.2008.811.0045

 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: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES REGINA GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775, MARCELO RAYES - OAB:141541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 VISTOS.

Incialmente cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).

Cálculo do valor executado já anexado (p. 223/224).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 857-06.2015.811.0045

 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: MARCILENE PEREIRA CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT/6735, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 VISTOS.

Incialmente cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).

Cálculo do valor executado já anexado (p. 168).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109865 Nr: 3859-81.2015.811.0045

 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: ADELIA MIRANDA DOS REIS

 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: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Incialmente cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar 

ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 118/122), bem como o 

cálculo que a instrui (pp. 123/124), na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 4400-51.2014.811.0045

 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: KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO HOFFMANN, FLAVIO DE 

ABREU, ICO-LOCAÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, ALESSANDRO DE 

BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Defiro a produção de provas requerida pelas partes (pp. 195/198.

Dessa forma, designo audiência Instrutória para depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas, para o dia 13 de junho de 2018 às 

14h00min.

As partes deverão apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 3691-21.2011.811.0045

 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: JÕAO BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA DO AMPARO 

SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Defiro a produção de provas requerida (p. 67).

Dessa forma, designo audiência Instrutória para depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas, para o dia 13 de junho de 2018 às 

15h00min.

As partes deverão apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101153 Nr: 6748-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVAN ELOI DE SOUZA - ME, ARIVAN ELOI 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTO.

 Considerando a informação constante na petição de p. 59, dando conta 

da tratativa de acordo entre as partes, bem como o lapso temporal 

decorrido, determino:

I. Intime-se a parte exequente para que manifeste-se nos autos, 

apresentando os termos do acordo para homologação e/ou requeira o que 

entender de direito, para se dar prosseguimento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83353 Nr: 2834-38.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 VISTO.

Em atenção à petição de p. 52, bem como ao lapso temporal decorrido, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, dando 

prosseguimento ao feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109599 Nr: 3711-70.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES DE JESUS MARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Verifica-se dos autos, que a parte autora requereu a desconsideração 

quanto à expedição da Carta Precatória, pugnando por expedição de 

mandado de citação no endereço indicado na exordial, contudo, não 

comprovou o recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme determinado à p. 61.

Desta forma, intime-se o requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o recolhimento da diligência, dando o devido prosseguimento do 

feito.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121472 Nr: 1321-93.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 VISTO.

 Verifica-se que o advogado da parte autora informou seu atual endereço, 

conforme acostado à p. 72/73.

Intime-se o perito para que designe nova data para realização da perícia 

médica.

Após, intime-se a parte autora constando o novo endereço no mandado 

de citação informado à p. 72.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108449 Nr: 3080-29.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Indefiro o pedido de citação por edital, posto que na hipótese em apreço, 

não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização 

da parte executada.

Assim, mostra-se imprescindível a realização de diligências a fim de obter 

os dados cadastrais dos executados, principalmente o endereço 

atualizado, como forma de viabilizar sua citação, podendo-se requisitar 

informações junto aos órgãos privados e/ou públicos do Estado, bem nos 

sistemas conveniados ao Juízo, sob pena de nulidade da citação editalícia.

Assim, intime-se a autora para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113810 Nr: 6003-28.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa.

Compulsando o processo, constata-se que o custo da cobrança do 

crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor estabelecido no artigo 

1.199, da CNGC/MT (4ª edição, 2016) correspondente a 15 UPF/MT, que 

hoje equivale à importância de R$ 1.949,10 (mil novecentos e quarenta e 

nove reais e dez centavos) à vista do que consta no sítio da SEFAZ/MT 

(valor da UPF/MT para março de 2018: R$ 129,94), impondo-se, portanto, o 

arquivamento, sem baixa no sistema, sem extinção do feito e sem 

reconhecimento judicial de quitação da dívida.

POSTO ISSO, nos termos da CNGC/MT (4ª edição, 2016), determino o 

arquivamento provisório do feito, com vias à racionalização dos 

processos, podendo ser restabelecida a presente execução quando o 

valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto, caso em que a 

Fazenda Pública poderá solicitar o desarquivamento, emendando ou 

substituindo a CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra 

o mesmo devedor.

O arquivamento do processo não afasta a incidência de atualização 

monetária e juros de mora do crédito exequendo (art. 1200, CNGC/MT).

A remessa do processo, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência (art. 

1.201, CNGC/MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120840 Nr: 998-88.2016.811.0045

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42353 Nr: 2661-48.2011.811.0045

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON GROLA

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

OAB:OAB/MT 15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, determino que as intimações e publicações se façam conforme 

requerido à p. 75. Anote-se

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32465 Nr: 1270-29.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETILUCAS RETIFICA DE M LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81450 Nr: 664-93.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86382 Nr: 177-89.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, ORCIVAL 

GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA NEVES GUIMARÃES, SHIRLEY 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM EVANGELISTA - OAB:20.645/MT

 VISTO.

Em atenção à petição de p. 78, bem como ao lapso temporal decorrido, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, dando 

prosseguimento ao feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152618 Nr: 1488-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE, VALDIRENE SEROISKA, ANTONIO 

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, GILOMAR PELICIOLI, IVAN LUIZ BRISOT, 

ADRIANA LANZARIN BREZOLIN, NILSO BUSATTA, GERALDO COSTA 

BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se os autores, para no prazo de 10 (dez) dias, emendem a inicial, 

a fim de comprovarem o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção.

Apense-se aos autos de n.º 2319-47.2005.811.0045 – Cód: 17068.

Cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118733 Nr: 8794-67.2015.811.0045

 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: EDERSON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 VISTO.

Certifique-se a Sr.ª Gestora, se houve a intimação/manifestação das 

partes quanto a determinação de especificação de provas.

Em caso negativo, desde já, promova os impulsionamentos necessários.

Sem prejuízo, intime-se o autor para se manifestar acerca dos novos 

documentos juntados às pp. 69/71 pela requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108456 Nr: 3085-51.2015.811.0045

 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: ADELAR BAILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VENTURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro o pedido retro.

 Intime-se o autor quanto ao laudo de pp. 94/95 para querendo, se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, intime-se a requerida, através da Defensoria Pública, nos 

mesmos termos.

Com a juntada de manifestação das partes decorrido o prazo “ in albis”, 

certifique-se e abra-se vistas ai Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 1275-80.2011.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1275-80.2011.811.0045 - CÓDIGO: 40969

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: DORVALINO BAMPI

PARTE RÉ: ESTE JUIZO

CITANDO(A, S): HERDEIRO: CRISTIAN CARLOT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente firmou contrato de compra e venda de 

um rebanho de gado com o de cujus, ficando determinado que após a 

venda do caminhão Mercedes Benz Ano 1969 modelo 1970, de 

propriedade do de cujus Elton Luiz Carlot, o mesmo quitaria o pagamento 

da compra do gado. Como forma de caução, o de cujus emitiu um cheque 

de nº 850057 no valor de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) do Banco 

do Brasil, ficando acordado entre as partes que após a venda do 

caminhão, o Sr. Elton informaria ao requerente, quando estaria disponível o 

dinheiro para efetuar o pagamento. Ocorre que o comprador veio a falecer 

na data de 07/02/2011, sendo certo que até o presente momento não fora 

procedida a abertura do inventário por parte dos herdeiros nem tampouco 

pago o débito referente á compra do rebanho.

DESPACHO: Vistos.-Em atenção à petição encartada à p. 56 dos autos, 

procedi com a busca do endereço do herdeiro Cristian Carlot, contudo, a 

busca restou prejudicada, tendo em vista a divergência das informações 

prestadas pelo sistema SIEL, eis que o sobrenome e genitores do eleitor 

encontrado não correspondem ao herdeiro Cristian Carlot.Desta feita, 

tendo em vista que para busca nos demais portais do Magistrado é 

necessário que seja indicado o CPF da pessoa que se busca informações, 

e considerando que resta ausente nos autos tal informação, inviável as 

demais tentativas de possível localização do referido herdeiro pelos 

sistemas BACENJUD E INFOJUD.Assim sendo, DEFIRO o pedido de citação 

por edital do herdeiro Cristian Carlot, conforme requerido à p. 

68.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Eu, Roseli de Fátima Pereira Gimenez-Auxiliar Judiciária, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 5 de setembro de 2017.

Cristina Vargas Reis

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BEATRIZ MACHADO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000422-82.2018.8.11.0021 AUTOR: LUCIA 

BEATRIZ MACHADO MARTINS Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30209 Nr: 4667-71.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Intime-se a parte para que informe nos autos os seus dados bancários.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22517 Nr: 1850-68.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite de Souza Paiva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que na petição de fls. 135 o causídico não informara o seu 

CPF, impossível a expedição do alvará conforme postulado.

 Diante do exposto, determino que seja o advogado em questão intimado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados faltantes.

 Após, conclusos para expedição de alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36738 Nr: 1339-65.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Caldeira Brant de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 258 de 653



OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação referente 

aos honorários advocatícios foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção NO QUE TANGE AOS HONORÁRIO 

ADVOCATÍCIOS.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução NO QUE TANGE AOS 

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS, nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Expeça-se o alvará conforme postulado às fls. 169/170.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 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.

 Já tendo ocorrido o pagamento do principal, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28496 Nr: 2940-77.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zebino de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação referente 

aos honorários advocatícios foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção SOMENTE NO QUE TANGE AOS HONORÁRIO 

ADVOCATÍCIOS.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução NO QUE TANGE AOS 

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS , nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Expeça-se o alvará conforme postulado às fls. 181/182.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 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.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, venham-me conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3163 Nr: 635-38.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Umberto Zampieron

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na data de hoje, em cumprimento à decisão de fls. 174, procedi à 

expedição de alvará de transferência de valores para a conta indicada às 

fls. 172.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Indefiro o pedido de fls. 178/180 pelas mesmas razões já expedidas na 

decisão de fls. 174/175.

 Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento, inclusive no caso de reiteração de pedido já 

negado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 2015-08.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Felipe Ribeiro Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Diante da informação de fls. 84/85, determino a expedição de alvará para 

a transferência do principal diretamente à parte, eis que tais valores à ela 

pertencem.

 Quanto aos honorários advocatícios, autorizo a expedição conforme 

postulado às fls. 81.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE REGINA BIAZI BASTOS (RÉU)

JEAN CARLOS BASTOS (RÉU)

ADILSON BIAZI (RÉU)

ARLINDO BIAZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000229-04.2017.8.11.0021 AUTOR: MUNICIPIO DE 

AGUA BOA 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, 19 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000062-84.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: INSTITUTO 

DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA Intime-se a parte executada, via 
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mandado, dos termos da decisão objeto do id nº 10450447. Após, 

havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

renove-se a intimação da exequente a requerer o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000965-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FRAGAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0022395A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (IMPETRADO)

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

JOAO TEODORO FILHO (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000965-22.2017.8.11.0021 IMPETRANTE: 

EDNALDO FRAGAS DA SILVA Deixo de reanalisar o pedido liminar, eis 

que a parte autora tardiamente colacionou aos autos a comprovação de 

sua aprovação no referido concurso, sendo os documentos juntados 

após a análise do pedido liminar. Quanto ao descumprimento do Sr. Oficial 

de Justiça em em face do Mandado de Notificação por falta de pagamento 

de diligência (Certidão do Oficial de Justiça inserida no Id n. 10757138), 

saliento que o benefício de gratuidade do Mandado de Segurança decorre 

de previsão legal, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual, não sendo possível a exigência de recolhimento de diligência de 

Oficial de Justiça para o cumprimento de mandado em face da autoridade 

coatora: Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios 

assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a 

imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e 

coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na 

Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e 

dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos 

termos seguintes: XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei; (grifo nosso) 

Diante do exposto, remeta-se cópia da certidão inserida no Id n. 10757138 

à Diretoria de Foro para as providências cabíveis. Cumpra-se 

integralmente a decisão inserida no Id n. 9334595. Notifique-se, 

imediatamente a autoridade tida por coatora a prestar informações no 

prazo legal (artigo 7º da lei n.º 12.016/09), independentemente de 

recolhimento de diligência, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Após, vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOME LUIS KUMMER (EXECUTADO)

JAIR LUIZ KUMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001424-24.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Considerando que a parte autora efetuou o pagamento 

da diligência certificada no Id n. 11547778, conforme guia de recolhimento 

inserida no Id n. 11640876, cumpra-se integralmente a decisão inserida no 

Id n. 11285998. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 20 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

IVANI SALETE GRANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000012-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Considerando que os executados foram citados para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, 

parágrafo 1º do diploma legal referido, determino o encaminhamento dos 

autos ao Tribunal competente para a admissão recursal, de acordo com a 

matéria tratada no feito (artigo 1.010, parágrafo 3º). Água Boa, 20 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001337-68.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 
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permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 20 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO45323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA S. F. MORAES (RÉU)

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002021-90.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIO 

WILSON DA SILVA Analisando os autos, verifica-se que a parte autora 

juntou cópia da petição de agravo de instrumento – Id n. 11735652 e 

11735653, todavia, até a presente data, não aportou-se aos autos 

nenhuma decisão suspendendo o andamento do processo. Nesse sentido, 

determino o prosseguimento do presente feito e o cumprimento da decisão 

inserida no Id n. 11397528, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água 

Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE TEIXEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001943-96.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 20 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001482-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001482-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA 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, 
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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, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001005-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VERISSIMO VELOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS OAB - GO38882 (ADVOGADO)

AMILLA LOPES DA SILVA OAB - GO33457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001005-04.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DAIANE 

VERISSIMO VELOSO O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 
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as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados no id nº 

12106565. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000114-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAIXETA BRAZ MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUBER CAMARGO DE SOUZA OAB - GO15979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000114-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSANGELA CAIXETA BRAZ MORAIS Inicialmente, acolho a emenda à 

inicial e determino que sejam procedidas as retificações atinentes, 

devendo ser majorado o valor principal da causa para R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Em breve síntese, na manifestação inserida no Id n. 

11580168 e 11580235, o autor requereu o prazo de 10 (dez) dias para o 

recolhimento do valor remanescente, tendo em vista que “a Requerente é 

professora e seu salário mensal é todo gasto com sua mantença”. Pois 

bem. Analisando o pedido do autor, verifica-se que, da data do referido 

pedido até a presente data já passaram-se mais de 10 (dez) dias, todavia, 

não houve o recolhimento das custas. Neste sentido, intime-o para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de 

custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da 

ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 

102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Referência: autos n.º 1001486-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA 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 
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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, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000245-55.2017.8.11.0021 AUTOR: EDSON 

NASCIMENTO DALTO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, tratam-se 
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os presentes autos de ação de interdição com pedido de tutela específica 

de urgência de LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ em face de JOEL 

MATCIULEVICZ. Segundo relatos da inicial, o interditando é genitor da 

autora, contando atualmente com 57 anos e, acometido por doença mental 

grave. Segue a narrativa no sentido de que, quando está em uso certo e 

contínuo de medicamentos, possuí total discernimento para a prática dos 

atos da vida civil, no entanto, vem deixando de ingerir os medicamentos e, 

em consequência tem apresentado atividade delirante, alteração do senso 

de percepção, surtos psicóticos com possibilidade de prática de atos 

violentos, além de outras manifestações patológicas, necessitante 

tratamento continuado dada a severidade de seu prognóstico, motivo pelo 

qual foi levado à internação em Clínica Pública na Cidade de Maringá-PR e, 

posteriormente, à Clínica Maya Internação, na Cidade de Goiânia-GO, onde 

atualmente, encontra-se internado. Em razão dos fatos acima e aduzindo o 

preenchimento dos requisitos, postulou pelo deferimento de tutela de 

urgência para que lhe seja deferida a curatela provisória e, ao final, pela 

confirmação em caráter definitivo mediante a decretação da interdição. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, quanto à tutela de urgência, inviável a aferição neste 

momento processual, do grau da suposta doença mental que acomete o 

requerido, motivo pelo qual postergo a análise do pleito antecipatório para 

momento posterior à citação do interditando. Assim sendo, cite-se o 

interditando cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua entrevista em juízo, 

sendo-lhe ainda facultado constituir advogado e, caso não faça, ser-lhe-á 

nomeado curador especial (Código de Processo Civil, arts. 751 e 752). 

Determino ao Sr. Oficial de Justiça que no momento da citação do 

interditando, deverá certificar-se pormenorizadamente da situação em que 

este se encontra, devendo esclarecer inclusive, se o mesmo possui 

condições de comparecer a este foro para a realização de interrogatório. 

Depois de colacionada a certidão do Sr. Oficial Justiça, nos termos acima 

determinado, retornem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Depreque-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se 

com urgência. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000382-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 
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ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, tratam-se 

os presentes autos de ação de interdição com pedido de tutela específica 

de urgência de LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ em face de JOEL 

MATCIULEVICZ. Segundo relatos da inicial, o interditando é genitor da 

autora, contando atualmente com 57 anos e, acometido por doença mental 

grave. Segue a narrativa no sentido de que, quando está em uso certo e 

contínuo de medicamentos, possuí total discernimento para a prática dos 

atos da vida civil, no entanto, vem deixando de ingerir os medicamentos e, 

em consequência tem apresentado atividade delirante, alteração do senso 

de percepção, surtos psicóticos com possibilidade de prática de atos 

violentos, além de outras manifestações patológicas, necessitante 

tratamento continuado dada a severidade de seu prognóstico, motivo pelo 

qual foi levado à internação em Clínica Pública na Cidade de Maringá-PR e, 

posteriormente, à Clínica Maya Internação, na Cidade de Goiânia-GO, onde 

atualmente, encontra-se internado. Em razão dos fatos acima e aduzindo o 

preenchimento dos requisitos, postulou pelo deferimento de tutela de 

urgência para que lhe seja deferida a curatela provisória e, ao final, pela 

confirmação em caráter definitivo mediante a decretação da interdição. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, quanto à tutela de urgência, inviável a aferição neste 

momento processual, do grau da suposta doença mental que acomete o 

requerido, motivo pelo qual postergo a análise do pleito antecipatório para 

momento posterior à citação do interditando. Assim sendo, cite-se o 

interditando cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua entrevista em juízo, 

sendo-lhe ainda facultado constituir advogado e, caso não faça, ser-lhe-á 

nomeado curador especial (Código de Processo Civil, arts. 751 e 752). 

Determino ao Sr. Oficial de Justiça que no momento da citação do 

interditando, deverá certificar-se pormenorizadamente da situação em que 

este se encontra, devendo esclarecer inclusive, se o mesmo possui 

condições de comparecer a este foro para a realização de interrogatório. 

Depois de colacionada a certidão do Sr. Oficial Justiça, nos termos acima 

determinado, retornem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Depreque-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se 

com urgência. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000360-42.2018.8.11.0021 AUTOR: IVANDRO 

WAGNER Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 
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condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. No mais, 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). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001281-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE 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 
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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, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001983-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PICERNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001983-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ARMANDO PICERNI 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 
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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, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001823-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Inicialmente, deixo de conhecer 

dos embargos à execução protocolados no presente feito (Id n. 

11974673), eis que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Considerando que já 

houvera a citação válida do executado (Certidão - Id n. 11682341) e, até o 

momento, não houvera pagamento ou a suspensão da execução, eis que 

os embargos sequer foram – ainda – conhecidos, em razão da pendência 

de uma questão processual, determino que seja o exequente intimado 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requer medidas para impulsionamento do 

feito. Excluam-se dos autos a petição de embargos bem como os 

documentos que o acompanham, notificando o embargante. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000098-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS Reputo necessária ao deslinde da 

causa, a realização de estudo social, visando aferir a renda per capita 

familiar da autora. Ante o exposto, oficie à Secretaria de Assistência 

Social local, a realizar uma avaliação social com o autor, visando aferir a 

atual condição financeira do autor e, objetivamente, a renda per capta 

familiar. Consigne-se na oportunidade que o respectivo laudo deverá ser 

encaminhado a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Após a juntada do 

laudo, dê-se vista às partes e novamente conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000418-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DE FATIMA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000418-45.2018.8.11.0021 AUTOR: IRENI DE 

FATIMA SOARES Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 
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hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. 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. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICAO CABRAL AMARANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000508-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 
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ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU Pois bem, cuida-se de 

embargos de declaração opostos por ELIZABETE DE FÁTIMA MARTINS DE 

ABREU, em face da determinação objeto do id número 12223558, alegando 

ausência de sua intimação acerca da decisão objeto do id número 

11632677, fato que desconstituí a sentença vergastada, mostrando-se de 

rigor, o prosseguimento do feito. Decido. Recebo os embargos – por 

tempestivos – e, no mérito, dou-lhes provimento, anulando a sentença 

dantes proferida, bem como determinando o prosseguimento do feito. Com 

efeito, consoante se infere do disposto no art. 1.022, incisos I, II e III do 

Código de Processo Civil, o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão em sentido amplo, bem como na hipótese de erro de material: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou 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. In casu, consoante se infere dos 

autos, a sentença fora baseada em falsa premissa eis que, eis que o 

patrono constituído pela autora não fora de fato intimado da decisão objeto 

do id número 11632677. De rigor, portanto, a anulação de ofício da 

sentença, conforme prevê a jurisprudência pátria, eis que não se mostra 

razoável imputar à parte, penalidade decorrente de equívoco do próprio 

órgão judiciário: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS CAUSADOS A 

IMÓVEL - FATOS OCORRIDOS EM 2005 - RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO COM BASE EM DATA EQUIVOCADA DOS FATOS - 

SENTENÇA BASEADA EM FALSA PREMISSA - NULIDADE. - Tendo a 

sentença se embasado em alegação que não consta do processado, 

impõe-se a sua nulidade, já que amparada em falsa premissa. - Sentença 

anulada de ofício.” (TJ-MG - AC: 10005100010932001 MG, Relator: Heloisa 

Combat, Data de Julgamento: 12/05/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2015). Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de 

declaração para que a omissão seja sanada e, por consequência, reputo 

nula a sentença prolatada no id número 12223558. Dessa forma, intime-se 

a parte autora, por meio do advogado constituído nos autos, a postular o 

que entender de direito em termos de prosseguimento, consignando para 

cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001961-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001961-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CARGILL 

AGRICOLA S A Tratando-se de execução para entrega de coisa incerta 

proposta por CARGIL AGRÍCOLA S/A em face de MARIA DA CONCEIÇÃO, 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO e ROSELI MIRIAM KLEIN. Conforme 

expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil, após publicada a decisão – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema PJE – somente pode o juiz alterá-la - quando não 

for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

decisão. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. O embargante aduziu que 

houve omissão no tocante a determinação de inclusão de nome dos 

embargados nos órgãos de restrição de créditos. In casu, consoante se 

infere da decisão interlocutória vergastada, de fato houve omissão quanto 

a análise do pedido de inclusão do nome dos embargados nos órgãos de 

crédito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada, a fim incluir o seguinte parágrafo na referida sentença: 

Quanto ao pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, por hora, deixo de determinar a inclusão do nome/CPF/CNPJ 

da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, por meio do 

SERASAJUD, eis que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

ainda não possui convênio com tal entidade, fato que obsta a 

concretização da medida por este Juízo. Todavia, caso a parte autora 

queira, poderá postular pela expedição de certidão, a fim incluir, por conta 

própria, o nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Registro 

que a presente decisão passa a ser parte indissolúvel da decisão inserida 

no Id n. 11104953. 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 a parte autora. Cumpra-se. Água 

Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

CAETANO FERREIRA DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001960-35.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CARGILL 

AGRICOLA S A Tratando-se de execução para entrega de coisa incerta 

proposta por CARGILL AGRÍCOLA S/A em face de CAETANO FERREIRA 

DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a decisão – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema PJE – somente pode o juiz alterá-la - quando não 

for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

decisão. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 
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reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. O embargante aduziu que 

houve omissão no tocante a determinação de inclusão de nome dos 

embargados nos órgãos de restrição de créditos. In casu, consoante se 

infere da decisão interlocutória vergastada, de fato houve omissão quanto 

a análise do pedido de inclusão do nome dos embargados nos órgãos de 

crédito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada, a fim incluir o seguinte parágrafo na referida sentença: 

Quanto ao pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, por hora, deixo de determinar a inclusão do nome/CPF/CNPJ 

da parte executada, nos cadastros de inadimplentes, por meio do 

SERASAJUD, eis que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

ainda não possui convênio com tal entidade, fato que obsta a 

concretização da medida por este Juízo. Todavia, caso a parte autora 

queira, poderá postular pela expedição de certidão, a fim incluir, por conta 

própria, o nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Registro 

que a presente decisão passa a ser parte indissolúvel da decisão inserida 

no Id n. 11104571. 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 a parte autora. Cumpra-se. Água 

Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIMARA BONI PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000142-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIMARA 

BONI PEREIRA PINTO Na decisão anterior fora à parte negado os 

benefícios da gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente 

cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o 

pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu e, pelo compulso 

dos autos, vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os 

efeitos do decisum antes referido. Ainda, tendo sido noticiado nos autos a 

interposição de Agravo de Instrumento, em juízo de retratação, mantenho 

a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Segue, anexo, as 

informações prestadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Não sendo deferido o efeito suspensivo ao agravo, na presente fase 

processual, vemos que o caso é de extinção do processo, eis que o artigo 

290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do 

regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo 

legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender 

todas as custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a parte 

autora fora intimada para recolhimento das custas mas quedou-se inerte. 

Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente 

do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a 

extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe 

de prévia intimação da parte, consoante assentado entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / 

RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA 

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001700-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Tratam-se os presentes autos de feito onde, não sendo 

possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos. O artigo 2º 

caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) 

especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se 

desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 21 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001031-02.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Quanto ao pedido de parte autora inserido no 

Id n. 12325392, verifica-se que ocorreu a tempestiva e devida notificação 

do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à 

penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem 

indicado bens passíveis de constrição, caso é de execução forçada da 

obrigação. Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial 

de Justiça para que perfaça a penhora e avaliação do bem imóvel indicado 

na manifestação inserida no Id n. 12325392 (imóvel matriculado no RI nº 

8.733, qual seja, um lote urbano, lote nº 01, quadra nº 52, com área de 

1.600 m²). Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora e avaliação de bens. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001040-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE KLEIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001040-61.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão decisão proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Quanto ao pedido de parte autora inserido no 

Id n. 12162209, no que se refere à expedição de mandado de penhora, 

não vemos óbice em seu deferimento. Por tal razão, determino a 
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expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que perfaça a 

penhora de tantos bens do devedor quanto bastem para o pagamento do 

principal atualizado, juros, custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme autorização expressa no artigo 831 caput do Código de 

Processo Civil, devendo a ordem ser cumprida nos endereços constantes 

às fls. 147-verso. A penhora deverá recair sobre os seguintes bens, em 

ordem de preferência, nos termos do artigo 835 do Código de Processo 

Civil: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 

Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - 

bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - 

ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do 

faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - 

direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Fica o Sr. Oficial de 

Justiça notificado que poderá efetuar a penhora independentemente do 

local onde se encontra o bem, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 

(Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel 

transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a 

penhorar quaisquer bens móveis que estejam em poder do devedor, 

principalmente no que se refere à veículos automotores. Em caso de 

ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com a 

concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei determina 

(artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil), 

determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 829, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica desde já os longa manus 

cientificados que o depósito do bem penhorado somente poderá ser 

efetivado em poder do executado, nos termos do artigo 840, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil, com expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção. Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem 

ser depositado em nome do exequente, ficando este na condição de fiel 

depositário, ciente ainda que deverá providenciar e custear a remoção do 

bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste na execução, com a 

consequente liberação da penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, 

no caso de ausência de expressa concordância – pelo exequente - do 

depósito de bem em poder do executado e se eventualmente não 

providenciar aquele os meios necessário para a remoção imediata do bem, 

que deixe de cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. Não 

sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça 

para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos bens. Água Boa, 21 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

12036297 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000977-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisaão de ID nº 

12185442 e da audiência designada nos autos.

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

Processo Número: 1000097-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. E. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. E. O. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

12175480 e da audiência designada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114842 Nr: 5333-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juscilea Sabrina Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendaria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BARRETA - 

OAB:27450/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Forte em tais fundamentos, este Juízo reconhece a incompetência 

absoluta deste Juízo para analisar o feito, razão pela qual, com 

fundamento no art. 64, §3º do CPC, DETERMINO a remessa deste feito à 

Comarca de Cuiabá/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23607 Nr: 2915-98.2008.811.0021

 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: Ivone Maria Guntzel Penz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415, Manoel Messias Moreira Leão - 

OAB:8758-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo REQUERENTE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 Realizados alguns atos e devidamente intimado, as partes concordaram 

com os cálculos apresentados pelo INSS.

Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Ante o exposto:
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1 – Este Juízo HOMOLOGA os cálculos à fl. 192/193

2 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC, ficando consignado que o requerente renunciou a parte excedente 

ao valor de 60 salários-mínimos.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029082 Nr: 1132-22.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfa Comercial Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia dos Santos - 

OAB:20587/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de citação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (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: 04/05/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA MOREIRA REZENDE BINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO PEREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (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: 04/05/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (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: 04/05/2018 Hora: 15:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL GARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 04/05/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

S N DOS SANTOS ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES OAB - GO0027801A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 04/05/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (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: 13/04/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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, 
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para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 3074-29.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS BIGNELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros Não Identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89152 Nr: 5711-50.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON NATALINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado que pelos leiloeiros judiciais 

foi designada a data de 19 de abril de 2018 a partir das 10:00horas para 

realização do 1º e 2º leilão.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73441 Nr: 2433-75.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminhado os autos a Sessão de Conciliação foi 

redesignada a audiência de conciliação para a data de 20 de abril de 2018, 

às 13:00 horas (horário de MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 23565 Nr: 1091-10.2008.811.0020

 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: MARIA MARTINS PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 23565

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, intime-se 

pessoalmente o requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91785 Nr: 690-59.2018.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, ESPÓLIO DE 

EDSON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 690-59.2018.811.0020 (cód. 91785).Vistos.Assim, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e DETERMINO o arresto do imóvel matriculado 

sob o n. 5.132, no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia, com 

área de 120,00,00 hectares, denominada Fazenda Cervo, em nome de 

Edson José de Oliveira, depositando-se o bem arrestado em mãos do 

requerente ou de quem este indicar, sempre na qualidade de fiéis 

depositários.11. CITE-SE o requerido, nos termos do art. 306 do NCPC, 

para contestar em 5 (cinco) dias, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente 

caso não seja contestada.12. EXPEÇA-SE mandado de arresto, devendo 

para tanto, ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

para a inalienabilidade do imóvel.13. ATENTE-SE o requerente para o 

disposto no art. 308 do NCPC.14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 6310-86.2017.811.0020

 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: DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGNALDO FARIAS 

DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30648 Nr: 1334-80.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVANILDO CHAGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrys Kellen Martins Ribeiro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 278 de 653



- OAB:20323/0

 Autos n. 1334-80.2010.811.0020 (cód. 30648)Vistos.NOMEIO para atuar 

na defesa do reeducando, a Drª. Chrys Kellen Martins Ribeiro – OAB 

20.323-O MT, arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, 

o valor de R$ 2.782,40 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e 

quarenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

21 de janeiro de 2018.PIERRO DE FARIAS MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14826 Nr: 1119-80.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, JORGE 

ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de substituição processual formulado às fls. 198/199, 

de modo que deverá passar a figurar como exequente DUILIO PIATO 

JUNIOR, com a retificação da distribuição e autuação.

2. Desta feita, PROCEDAM-SE às retificações necessárias, bem como 

ALTERE-SE a capa dos autos.

3. Após, INTIME-SE a parte 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 (quinze) 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.

4. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

5. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 6. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 332-36.2014.811.0020

 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: DEUSDETE TEODORO DE RESENDE, DEVARCI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, EVA GONÇALVES DE JESUS, FRANCISCO DE 

ASSIS IRIGARAY, VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, MARLAM JOSÉ DE 

REZENDE, CÉLIA APARECIDA BARBOSA, JOSÉ JACINTO FILHO, MARIA 

LEILA RIBEIRO DA COSTA, JACIRA BORGES FRAGA, IRACILDA 

RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, SIVAL APARECIDO DA 

CRUZ, REGINALDO ARANTES DE SOUZA, JOSÉ TALVACI DOS SANTOS 

ASSIS, EUNICE ODETE WALTER, RENATA FIRMINO DE OLIVEIRA, JUDITH 

VIEIRA, MARCELO BARCELOS RODRIGUES, JOSÉ CARLOS FRAGA 

BUENO, ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS, SANDRA PANIAGO 

BARBOSA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS FILHO, ROSINETE BATISTA 

FERREIRA, CLAUDIA CAMPOS DAVID DA SILVA, EBER LUIZA DA COSTA, 

SEBASTIANA TEODORO BARCELOS, NEURACI MORAES FRANÇA, 

ALMERI COSTA DE MIRANDA, MEIRY APARECIDA OLIVEIRA FRAGA, 

BRAULIO ALVES AGUIAR, MARIA HELENA ALVES DE CARVALHO, 

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA, SÔNIA DAVID PANIAGO, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO, EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART, JURACY 

CÂNDIDO XAVIER, LILIAN CORRÊA DE OLIVEIRA FERREIRA, DOMINGOS 

MOREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DA SILVA, ROMILDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, JOAO DOS SANTOS SOARES, DERCIONIL TEODORO 

RESENDE, ESPÓLIO DE ATAIDES ALVES RIBEIRO, MARCO ANTONIO 

ALVES DA COSTA, ALBANÊZ BERIGO, MARIA AUXILIADORA FRAGA 

RODRIGUES, TÂNIA TEREZA ECHIVARRIA, DJALMA DANTAS PIRES, 

MARIA LUCIA VELOSCO DE CARVALHO, ODELICIO BORGES DE SOUZA, 

JULIO CESAR MENDES MORAES, DIVINO PEREIRA DA COSTA, ANELY 

MARIA DAVID, IVANILDA ROSA DA SILVA, IVAILTA FERREIRA DOS 

SANTOS, ZAIDE BORGES DE SOUZA, ZULEIDE MALAGUITTI, IRACY 

NORATA PALOMO, ISA HELENA RODRIGUES E RODRIGUES, ONILDO 

MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA LUZIA FRANCO SANTANA, RENATO 

APARECIDO DE MORAIS, CARLOS ALBERTO BORGES FRAGA, RINALDO 

COELHO CARDOSO, DEUZÉLIA RODRIGUES DE REZENDE BATISTA, 

JAIRO MARTINS LUZ, DEUSALINA TEODORO GOMES, REJANE DE 

SOUZA, EL`WÂNIA MARIA FÁVERO, SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA, 

PAULO CESAR MANTAVAN, JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, 

CLEONICE GARCIA VELASCO, SEBASTIÃO TEODORO DIAS, MANOELA 

D'ARC DOS SANTOS, LINDOMAR BORGES DE CARVALHO, ENILDE MARIA 

DE CAMPOS RODRIGUES, DIVINO ALEXANDRE DE SOUZA, LUZIA 

GOUVEIA CARVALHO, VALDEVINO MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA GARCIA, ANTONIO ESMERINO DA SILVA, MARIA 

SEVERINA REZENDE DE SOUZA, ZELIA FRANCISCA DE CARVALHO, 

ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, SEBASTIÃO JUSTINO FILHO, JOSÉ DIONÍSIO 

ALVES DOS SANTOS, SEBASTIÃO BATISTA FRAGA, IZABEL ARRUDA 

PAEZANO, ADALBERTO RODRIGUES PANTALEÃO (Espólio), JOSÉ ELIAS 

DE SOUZA, IZALDETHE FERREIRA FRANÇA, JAIR JOSÉ DA SILVA, 

ALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAZARA MENDES TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente retificada. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 

dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16944 Nr: 561-74.2006.811.0020

 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

 PARTE AUTORA: ISA MORAES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARTINS CARDOSO, DINAIR 

MARTINS CARDOSO, JÚLIO CÉSAR MORAIS, MARIA TEREZINHA MARTINS 

CARDOSO, DIRCE MARTINS CARDOSO, NILCE MARTINS CARDOSO, 

ITAMIR MARTINS CARDOSO (espólio), NAIR MARTINS CARDOSO, ITA 

MENDES DE MORAIS (espólio), NILZA MENDES DE MORAIS, MARIA 

MENDES DE MORAIS, AMAURI MENDES DE MORAIS, JOAQUIM MORAES 

LEÃO, TÂNIA MORAES LEÃO, ALBERTO MENDES DE MORAIS (espólio), 

IVAN MENDES DE MORAIS (espólio), IDÊ MENDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT, REGINA MARA CARVALHO CASTRO SOUZA - 

OAB:19.763/GO

 Vistos.

1. Diante da informação do falecimento da requerente ISA MORAES 

ARAÚJO, DETERMINO a substituição Processual pelo seu Espólio, nos 

termos do art. 110, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Assim sendo, DEFIRO a petição de fls. 423/424 e, para tanto, 

DETERMINO a substituição processual nestes autos, passando a figurar 

no pólo ativo desta ação o ESPÓLIO DE ISA MORAES ARAÚJO, 
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representeado por WILLIAMS MORAIS DE ARAÚJO e MARIA DÉBORA 

RODOLFO DE ARAUJO.

3. FAÇAM-SE as anotações e retificações necessárias, inclusive na 

distribuição.

 4. CERTIFIQUE-SE a intimação das Fazendas Públicas, bem como a 

citação de todos os herdeiros, inclusive aqueles que foram citados por 

edital.

5. Após, voltem os autos conclusos para analise da possibilidade de 

julgamento antecipado da lide.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32798 Nr: 337-63.2011.811.0020

 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: ROSELENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL TORRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Vistos.

1. Diante da informação do falecimento do executado ABIMAEL TORRES 

DE ARAÚJO, DETERMINO a substituição Processual pelo seu Espólio, nos 

termos do art. 110, do Código de Processo Civil de 2015, passando a 

figurar no pólo passivo desta ação o ESPÓLIO DE ABIMAEL TORRES DE 

ARAÚJO, representeado pelas suas herdeiras, a menor MARIA EDUARDA 

DE SOUZA ARAÚJO, representada por sua genitora e MARIA ELIZABETH 

MARTINS ARAÚJO.

2. FAÇAM-SE as anotações e retificações necessárias, inclusive na 

distribuição, alterando-se também, para cumprimento de sentença.

 3. CITE-SE a representante menor, por oficial de justiça.

4. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública como curadora especial de 

Maria Eduarda de Souza Araújo, por estar representada pela requerente.

5. CITE-SE a requerida MARIA ELIZABETH MARTINS ARAÚJO na Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida, neste Município, endereço fornecido nos autos 

de cód. 60694 (Homologação de Acordo Extrajudicial - Administração de 

Imóvel Proveniente de Herança).

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58280 Nr: 1099-74.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

7. P. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 1512-58.2012.811.0020

 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: CARMANDO XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON CLAUDINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Cláudia Pereira de 

Souza - OAB:13.683

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

mantida. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7131 Nr: 1630-83.2002.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTUTORA C.R.V.S LTDA, AGENOR 

ROMUALDO COUTO RIBEIRO, VILMAR JOSÉ DA SILVA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

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

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15730 Nr: 1960-75.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ANTONIO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 
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adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Custas e honorários conforme acordado.

7. EXPEÇA-SE alvará de levantamento, conforme determinado na decisão 

de fls. 136.

8. P. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92602 Nr: 1090-73.2018.811.0020

 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: JEFFERSON MORAIS DE SOUZA 009.930.231-42, 

JEFFERSON MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 18 de 

maio de 2018, às 15h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56741 Nr: 2500-45.2013.811.0020

 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: BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON ARTICO FILHO - 

OAB:326.478/SP, NATALIA APARECIDA ROSSI ARTICO - 

OAB:311.320/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

20/04/2018, às 14h15. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

20 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52397 Nr: 1760-24.2012.811.0020

 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: EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, MARIA RIBEIRO 

FERREIRA, OSMAR BRUNO RIBEIRO, ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), 

CELSO RIBEIRO, AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT

 Vistos.

1. Verifico nos autos que à fl. 118 foi informado o falecimento da parte 

embargante. Desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o processo, por ser transmissível o direito em litígio, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ser intimado(s) o 

espólio/sucessor/herdeiro(s), por meio do(s) patrono(s), para manifestar 

interesse na sucessão processual e promover a habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52676 Nr: 2104-05.2012.811.0020

 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

 PARTE AUTORA: ALVANI ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, MARIA 

RIBEIRO FERREIRA, OSMAR BRUNO RIBEIRO, ELPIDIO RIBEIRO FILHO 

(Espólio), CELSO RIBEIRO, AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Vistos.

1. Diante da certidão de óbito de fl. 107, com fulcro no artigo 313, §2º, 

inciso I, do CPC/2015, SUSPENDO o processo, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, devendo ser intimado a parte requerente, por meio de seus patronos, 

se houver, para promover a citação do espólio/sucessor/herdeiros, para 

prosseguir nos atos deste feito em substituição ao requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 2623-43.2013.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: HERBERTH AGUIAR MARTINS, SILVANA MARIA 

MARTINS PEREIRA, JAQUELINE AGUIAR MARTINS, LUIS FERNANDO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16.941/A - MT, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:88124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18603B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:OAB/MT 18067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 140 e, para tanto, RENOVE-SE a intimação da 

parte exequente, via DJE, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da impugnação à execução e fls. 59/75.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 1486-21.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ROSSATO, ELIANE BERVIAN 

ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A-MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 148/151 (art. 9º, CPC/2015).

2. Após, conclusos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22151 Nr: 152-30.2008.811.0020

 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): JULIANO FRAGA TEIXEIRA, AMILTON ALVES 

DE OLIVEIRA, ARNALDO BARRETO, DOMINGOS PEREIRA DE MATOS, ELZI 

NAVES MARQUES, JOÃO ALVES DA SILVA, LUZIÉZIO RODRIGUES 

DUTRA, VILMA ALVES SAZIONE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar de Moura - 

OAB:5861/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681 MT, THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO

AUTOS Nº.: 152-30.2008.811.0020 – CÓDIGO: 22151 – NÚMERO/ANO: 

19/2008

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A)(S): JULIANO FRAGA TEIXEIRA, AMILTON ALVES DE 

OLIVEIRA, LUZIÉZIO RODRIGUES DUTRA, ARNALDO BARRETO, 

DOMINGOS PEREIRA DE MATOS, VILMA ALVES SAZIONE DA SILVA, ELZI 

NAVES MARQUES E JOÃO ALVES DA SILVA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.489,15 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove 

reais e quinze centavos), em 06 de março de 2018.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 19/04/2018, a partir das 13:00horas, por preço não 

inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: Dia 19/04/2018, a partir das 14:00horas, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Átrio fórum desta Comarca, sito 

na Onildo Taveira, 143, CEP: 78780-000, Alto Araguaia/MT e Através do 

site www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote de terras determinado pelo lote nº. 

08 da quadra nº. 54, situado na zona urbana da cidade de Araguainha/MT, 

com área de 652,00m² (seiscentos e cinquenta e dois metros quadrados), 

medindo 25,00 metros de frente, por 25,00 metros da frente aos fundos, 

dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para a Avenida 

Araguaia; lado direito para o lote 07; lado esquerdo para a Rua José 

Borges do Nascimento; e fundos para o Rio Araguainha. Imóvel 

matriculado sob o nº. 9496 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício 

de Alto Araguaia/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 11.447,52 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos), em fevereiro de 2018.

DEPOSITÁRIO: DOMINGOS PEREIRA DE MATOS, Avenida Couro 

Magalhães, 500, centro, Araguainha/MT.

ÔNUS: Eventuais constante na Matrícula Imobiliária.

FORMAS DE PAGAMENTO:

 O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

(vinte e quatro) horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897, CPC/2015), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, nos termos 

do art. 895 do CPC/2015.

O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar 

proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) Até o início do 

segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja 

considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 horas e 

vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 (trinta) dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado, este deverá apresentar caução idônea como forma 

de garantia da execução. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado (art. 895, § 7º, CPC/2015).

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 do leilão, 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.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: Em caso de arrematação a comissão devida 

ao leiloeiro será de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação a 
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ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação a comissão devida 

será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação e paga pelo 

adjudicante. Em caso remição e/ou acordo a comissão devida será de 2% 

(dois por cento) sobre o valor da avaliação e será pago pelo executado.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(es) 

RICARDO DE OLIVEIRA ALVES, 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.

Alto Araguaia/MT, 21 de março de 2018.

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA

 Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76833 Nr: 4651-76.2016.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA FERRANTE BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4.652-MT

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO

AUTOS Nº.: 4651-76.2016.811.0020 – CÓDIGO: 76833 – NÚMERO/ANO: 

0/2016

AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): JÉSSICA FERRANTE BOSCOLI

EXECUTADO(A)(S): RICARDO DE OLIVEIRA ALVES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2016.

VALOR DO DÉBITO: R$ 626.649,20 (seiscentos e vinte e seis mil 

seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), em janeiro de 2016.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 19/04/2018, a partir das 13:00horas, por preço não 

inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: Dia 19/04/2018, a partir das 14:00horas, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum, sito á Rua Onildo Taveira, 

nº. 143, Alto Araguaia/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01) 17 (dezessete) Bovinos fêmeas de 00 a 

04 meses, avaliados em R$ 425,00 cada, perfazendo o total de R$ 

7.225,00 (sete mil, duzentos e vinte cinco reais); 02) 09 (nove) Bovinos 

machos se 00 a 04 meses, avaliados em R$ 600,00 cada, perfazendo o 

total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); 03) 16 (dezesseis) 

Bovinos fêmeas de 13 a 24 meses, avaliadas em R$ 1.500,00 cada, 

perfazendo o total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); 04) 17 

(dezesseis) Bovinos fêmeas de 13 a 24 meses, avaliadas em R$ 1.500,00 

cada, perfazendo o total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos 

reais); 05) 15 (quinze) Bovinos machos de 13 a 24 meses, avaliados em 

R$ 1.700,00 cada, perfazendo o total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e 

quinhentos reais); 06) 16 (dezesseis) Bovinos machos de 13 a 24 meses, 

avaliados em R$ 1.700,00 cada, perfazendo o total de R$ 27.200,00 (vinte 

e sete mil e duzentos reais); 07) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 08) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 09) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 10) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 11) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 12) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 13) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 14) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 15) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 16) 20 (vinte) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais); 17) 12 (doze) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais); 18) 12 (doze) Bovinos fêmeas acima de 36 

meses, avaliados em R$ 1.500,00 cada, perfazendo o total de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais); 19) 06 (seis) Bovinos machos acima de 36 

meses, avaliados em R$ 2.600,00 cada, perfazendo o total de R$ 

15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 466.425,00 (quatrocentos e sessenta e seis 

mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), em 19 de julho de 2016.

 LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Fazenda Santa Maria, no 

Município de Alto Araguaia/MT. Coordenadas Geográficas Datum 

SIRGAS2000- W:53:26.27,00 S: 17:23.39.09.

ÔNUS: Itens 01 ao 19) Nada consta.

 FORMAS DE PAGAMENTO:

 O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

(vinte e quatro) horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897, CPC/2015), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, nos termos 

do art. 895 do CPC/2015.

O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar 

proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) Até o início do 

segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja 

considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 horas e 

vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 (trinta) dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado, este deverá apresentar caução idônea como forma 

de garantia da execução. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado (art. 895, § 7º, CPC/2015).

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 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.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: Em caso de arrematação a comissão devida 

ao leiloeiro será de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação a 

ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação a comissão devida 

será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação e paga pelo 
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adjudicante. Em caso remição e/ou acordo a comissão devida será de 2% 

(dois por cento) sobre o valor da avaliação e será pago pelo executado.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(es) 

RICARDO DE OLIVEIRA ALVES, 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.

Alto Araguaia/MT, 21 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

 Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22330 Nr: 250-15.2008.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIÁS TORNO E SOLDA Com. e Insdústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, devendo a mesma 

observar que já houve penhora e adjudicação de bem o qual deve ser 

abatido da dívida total, bem como, a multa de 10% do cálculo de fls. 111 e 

seguintes, vez que cuida-se de execução de título extrajudicial, sob pena 

de incorrer o requerente em litigância de má-fé.

2. Após, façam conclusos.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89492 Nr: 5196-90.2013.811.0008

 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: LADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIANA DA COSTA PAIM - 

OAB:18172

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial a fim 

de declarar que o requerido Rolf Ewald Rutz é o pai biológico do autor 

Luciano Alves de Carvalho, com fundamento nos artigos 356, II, e 487, I, 

ambos do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado de Retificação de Registro 

Civil ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente para 

que, na forma do art. 109, § 4º da Lei 6.015/73, proceda com a inclusão do 

nome do pai ROLF EWALD RUTZ, e seus avós paternos e da mãe SOELI 

CARVALHO DE SOUZA, e seus avós maternos, no assento de 

nascimento do autor.Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a 

retificação, encaminhar cópia do referido registro já lavrado para que seja 

anexado aos autos. Quanto aos demais pedidos, fl. 52, esses carecem de 

manifestação do Requerido, nos exatos termos do artigo 329, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, INTIME-SE o requerido, na pessoa 

de seu procurador para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.Com a 

resposta ou não, tornem-me conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 19 de março de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105738 Nr: 5319-20.2015.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR - OAB:13423

 Vistos em correição.Trata-se de Embargos à Execução propostos pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em desfavor do 

cumprimento de sentença movido por SONIA DOS SANTOS LIMA.Aduz o 

embargante, em apertada síntese, que há excesso na execução no que 

atine aos índices de correção monetária aplicados.Por fim, requereu a 

procedência dos embargos e consequente compensação da verba 

honorária, condenando o embargado às cominações de estilo.A 

Embargada, por sua vez, manifestou-se às fls. 15/16, discordando dos 

cálculos apresentados pelo embargante, assim como, pugnando pela 

homologação dos seus cálculos.É o que relato. .Desta feita, ACOLHO 

PARCIALMENTE os presentes Embargos à Execução para determinar que 

o embargado refaça os cálculos da execução, adotando o índice de 

correção monetária pelo IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de 

remuneração da poupança, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de ser 

expedido o respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Em 

consequência, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil. Diante da 

sucumbência recíproca e nos moldes dos artigos 85, §14 e 86, do Código 

de Processo Civil, condeno, cada parte ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados com base no artigo 85, § 3º, do Código de 

Processo Civil, em 10% sobre o valor do excesso. Todavia, deve ser 

observado a justiça gratuita que favorece a parte exequente.Após, 

devidamente juntado os cálculos pelo Embargado, EXPEÇA-SE o 

respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), encaminhando-o 

ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, encaminhando-se cópia do 

que for necessário.Com o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se 

cópia da sentença nos autos de execução.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133692 Nr: 775-81.2018.811.0008

 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: CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS, EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de reconsideração para a análise da tutela de 

urgência, do pedido de guarda formulado por Cleuza Rodrigues de Oliveira 

em face de Edineia da Silva Oliveira.

Compulsando detidamente os autos e procedendo uma melhor análise da 

inicial, percebe-se que a menor já se encontra aos cuidados da 

requerente, e neste sentido, não haverá, por ora a mudança de guarda, o 

que demandaria maiores cuidados e estudo.
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Assim, considerando a necessidade premente da requerente regularizar a 

sua guarda jurídica, a fim de poder melhor representar a infante e 

assegurar seus direitos, entendo prudente a concessão da guarda 

provisória, até ulterior deliberação.

Dito isto, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA da menor Sara Layane da 

Silva Rodrigues em favor de Creuza Rodrigues de Oliveira, devendo ser 

expedido o respectivo termo.

Cumpra-se as determinações concernentes à realização da audiência de 

mediação, constantes da decisão de fls. 21.

Proceda com o cadastro da advogada que foi constituída para representar 

a parte autora.

Às providências.

Barra do Bugres, 21 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82528 Nr: 4247-03.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Vieira do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido da parte autora de folhas 117/119, assim, em cumprimento 

a decisão proferida no Recurso de Apelação manejado pelo Instituto do 

Seguro Social – INSS, bem como a decisão proferida pelo STF no RE 

631.240, INTIME-SE a parte Autora para formular requerimento 

administrativo junto à Autarquia Federal (INSS) do benefício previdenciário 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

 Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE A PROVA JÁ PRODUZIDA, 

com o aproveitamento dos atos processuais, tendo em vista que a 

redesignação da audiência de instrução ocasionará a mera reprodução da 

prova já produzida e encartada nos autos, sem mencionar que é uma 

oportunidade da Ré visualizar o depoimento das testemunhas, uma vez 

que, infalivelmente, aquela não pode se fazer presente, tendo em vista a 

escassez de Procuradores Federais. Ademais, o aproveitamento da 

audiência vem ao encontro da celeridade, tão cara em processos que 

envolvem idosos, sem mencionar ainda a economia de recursos 

financeiros para ambas as partes e para o judiciário.

Após a contestação, dê-se vistas à parte autora. Em seguida, conclusos 

para deliberação.

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

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87524 Nr: 3305-34.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIÃO OLIMPIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339

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

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

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

dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de folhas 115/119.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 1104-06.2012.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SILVA SANTOS, JOSE DANIEL 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos etc.

 Dê-se vista à Defensoria Pública, para que se manifeste sobre o pedido 

da parte autora de folhas 68.

 Intimem-se os requeridos, EDIMILSON SILVA SANTOS e JOSE DANIEL 

SILVA SANTOS, para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o pedido de desistência da ação de folhas 68 (artigo 485, § 4º, 

CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação das partes, certifique-se 

e faça os autos conclusos.

Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114554 Nr: 4484-95.2016.811.0008

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

BRADESCO FIANCIAMENTOS S/A, em face de AILTON ALVES DANIEL.

 A exordial de p. 04/08 veio instruída com os documentos de p. 09/35.

 À p. 36/37 foi deferida a liminar e citação do requerido.

 À p. 48/49 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de AILTON ALVES 

DANIEL, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124229 Nr: 3345-74.2017.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DA SILVA, TVSDS, VJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO - 

OAB:13.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos à parte autora mediante remessa dos autos ao 

Núcleo de Pratica Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

Barra do Bugres/MT, para que se manifeste requerendo o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 186, § 3º, CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação das partes, dê-se vista ao 

Ministério Público.

Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 793 Nr: 7-11.1988.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS S/A. FINANC. CRÉDITO E 

INVESTIMENTO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25.698/PR, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Sodi 

Bonatto - OAB:10.011/PR

 Vistos etc.

 Diante da informação do Departamento de Depósitos Judiciais de folhas 

433, informando da impossibilidade de localização do depósito judicial 

(fls.270) para vincular ao processo, INTIME-SE o REQUERIDO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente a guia juntamente com o comprovante 

de pagamento, para que seja procedida a referida vinculação e posterior 

expedição de alvará.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29855 Nr: 1713-62.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FELISMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença intentada por FRANCISCO 

FELISMINO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 175, determinou-se a citação do executado, 

tendo este se mantido silente (p.177v).

À p. 179/180, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos 

de acordo com os documentos de p. 181 e 186.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109708 Nr: 1553-22.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 67.

 Após, certificado o transito em da sentença (fls.60) e nada mais 

requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 19 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37003 Nr: 3392-63.2008.811.0008

 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: BENEDITA ANTONIA ALVES CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074, 

MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença intentada por BENEDITA 

ANTONIA ALVES CONCEIÇÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 131, determinou-se a citação do executado, 

tendo comparecido à p. 134, dizendo concordar com o valor apresentado 

pela exequente.

À p. 137 e 139, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos 

de acordo com os documentos de p. 138 e 143.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35939 Nr: 2399-20.2008.811.0008

 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: IRACEMA DESTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI (PROCURADORA FEDERAL - INSS) - OAB:MT-5319

 Vistos etc.
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EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 154.

 Após, certificado o transito em da sentença (fls.143) e nada mais 

requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 19 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97475 Nr: 79-50.2015.811.0008

 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: ANDREIA DE AGUIAR CAMPOS MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27497 Nr: 653-54.2007.811.0008

 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: ROMES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

(PROCURADORA FEDERAL INSS-MAT. 1553487) - OAB:

 Vistos etc.

 Diante da homologação de habilitação dos herdeiros RUFINO SEBASTIÃO 

DA SILVA e FRANCISCA FERREIRA DE JESUS DA SILVA, intime-se o 

advogado para que junte procuração outorgada pelos herdeiros, no prazo 

de 15 (quinze) dias, inclusive com poderes para proceder com 

levantamento de valores, se for o caso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104922 Nr: 4761-48.2015.811.0008

 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): E C ETIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação de endereço atribuição exclusiva da parte e 

não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente 

neste sentido, INDEFIRO o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento e até 

eventual extinção do processo, considerando-se para esta que será 

entendido, por este órgão julgador, que a ausência de impulsionamento 

processual equivaler-se-á a pedido implícito de extinção.Intime-se e 

cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 19 de Março de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105419 Nr: 5112-21.2015.811.0008

 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: MARILZA APARECIDA LEITE SANTOS, DALVANETE 

APARECIDA LEITE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DALVANETE APARECIDA 

LEITE SANTOS, e a DECLARO incapaz de exercer pessoalmente TODOS 

os atos da vida civil, com fundamento no artigo 4º, III, c/c artigo 1.767, I, 

ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do artigo 1.775, § 1º, do 

mesmo Codex e, por consequência, NOMEIO como CURADORA a Sra. 

MARILZA APARECIDA LEITE SANTOS. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.O curador deverá prestar compromisso nos 

termos do artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 29, 

inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação da presente ao Registro Civil das Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, 

com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações 

constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 20 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116638 Nr: 5765-86.2016.811.0008

 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: EDILSON SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO - 

OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste 0 que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 1969-87.2016.811.0008

 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: LINDINALVA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TININHA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 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 0 que de direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45093 Nr: 1314-28.2010.811.0008

 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 ROSALINA CONCEIÇÃO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 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.: 24643 Nr: 1156-12.2006.811.0008

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB: 17.447-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Bertucci - OAB:MT. 

4.319-A

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o executado CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A, para cumprir integralmente à sentença, efetuando o pagamento 

atualizado dos honorários advocatícios fixados na sentença, conforme 

demonstrativo de cálculo apresentado pela exequente às fls. 350/353, no 

qual importa em R$ 884,21 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido multa 

de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 

1º, do CPC).

 2. Não efetuado o pagamento voluntário, certifique-se. Com efeito, 

havendo pagamento parcial no prazo de quinze dias, a multa e os 

honorários na fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o 

remanescente do crédito (art. 523, § 2º e § 3º, do CPC).

 3. Ultrapassado in albis o prazo sem que haja manifestação da parte 

executada, intime-se a exequente para juntar aos autos demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, e, requeira o que entender de direito, 

observando-se, para tanto, os requisitos previstos no artigo 524, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se 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.: 24643 Nr: 1156-12.2006.811.0008

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB: 17.447-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Bertucci - OAB:MT. 

4.319-A

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o executado CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A, para cumprir integralmente à sentença, efetuando o pagamento 

atualizado da obrigação fixada na sentença, conforme demonstrativo de 

cálculo apresentado pela exequente às fls. 350/353, no qual importa em 

R$ 34.520,69 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais e sessenta e 

nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido 

multa de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC).

 2. Não efetuado o pagamento voluntário, certifique-se. Com efeito, 

havendo pagamento parcial no prazo de quinze dias, a multa e os 

honorários na fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o 

remanescente do crédito (art. 523, § 2º e § 3º, do CPC).

 3. Ultrapassado in albis o prazo sem que haja manifestação da parte 

executada, intime-se a exequente para juntar aos autos demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, e, requeira o que entender de direito, 

observando-se, para tanto, os requisitos previstos no artigo 524, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se 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.: 128787 Nr: 5839-09.2017.811.0008

 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: AIRTO SEBASTIÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias (artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para deliberação.Tramita-se a ação com 

prioridade em face da parte autora ter idade superior a 60 (sessenta) 

anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 19 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 7589-46.2017.811.0008

 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: JOSÉ CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 CONCEDO dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para o autor propor 

emenda da inicial, conforme o despacho de fl. 20, sob pena de extinção da 

ação (art. 485, III, do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131838 Nr: 7587-76.2017.811.0008

 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 FRANCISCO PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 CONCEDO dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para o autor propor 

emenda da inicial, conforme o despacho de fl. 34, sob pena de extinção da 

ação (art. 485, III, do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131835 Nr: 7584-24.2017.811.0008

 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: MARINA CRISTINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 CONCEDO dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para o autor propor 

emenda da inicial, conforme o despacho de fl. 34, sob pena de extinção da 

ação (art. 485, III, do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127426 Nr: 4970-46.2017.811.0008

 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: DELMIRO JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio Doença e/ou 

Aposentadoria Por Invalidez c/c Antecipação de Tutela proposta 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.: 128071 Nr: 5402-65.2017.811.0008

 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: DOMINGOS DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 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.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos...

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9032 Nr: 225-48.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁZIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar=se 

acerca da certidão do senhor oficial de Justiça de fls. 168;

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo deixei de 

citar Gervazio Ferreira, em virtude de não existir o numero 524 w, e nem 

ser o mesmo pessoa conhecida por moradores indagados ao longo da 

avenida. Por esta razão faço devolução do presente na central de 

mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89419 Nr: 5137-05.2013.811.0008

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOSE FELIX, LUCIANO JOSE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls 100/102, no prazo 15(quinze), 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 2870-60.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TIEPPO LTDA - ME, ELCIO TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls 54/56, no prazo 15(quinze), 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129390 Nr: 6219-32.2017.811.0008

 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: GEANI SANSÃO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANSÃO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para providênciar o 

pagamento das custas processuais de fls. 44, conforme calculo:

Calculo das Custas Judiciais

 Valor da causa R$ 1.000,00

Custas Judiciais R$ 376,85

Taxa Judiciaria R$ 128,24

Total R$ 505,09

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134339 Nr: 1134-31.2018.811.0008

 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: MATHEUS ALMEIDA TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 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 17 de Maio de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22890 Nr: 2908-53.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 197/198, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99770 Nr: 1497-23.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls. 115/116, no prazo 15(quinze), 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87428 Nr: 3215-26.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GUIMARÃES E ALMEIDA LTDA. EPP, 

DAMIAO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls 129/130, no prazo 15(quinze), 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21421 Nr: 1371-22.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA SABINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, para 

reconhecer o excesso da execução e declarar a satisfação do débito por 

parte da impugnante em face da impugnada.11. Não são devidas custas 

judiciais e honorários advocatícios, uma vez que, a impugnada é 

beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se encontra sob a égide da 

isenção contida na Lei nº 1.060/50.12. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.13. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.14. Intimem-se as partes.15. Transitada em 

julgado, arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82958 Nr: 2-22.2201.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls 103/105, no prazo 15(quinze), 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87024 Nr: 2822-04.2013.811.0008

 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: ESPOLIO DE HILDA MARIA DOS SANTOS FERNANDES, 

JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, BV 

FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT. 14.469-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A

 26. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil. 27. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que 

deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa. 28. 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.: 55122 Nr: 1322-34.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DA PAZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 134/135), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 131/132, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52115 Nr: 2865-09.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PIRES DA SILVA, THEREZA APARECIDA 

PINOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 45. Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para emitir o 

mandado de manutenção de posse em favor dos autores, condenando o 

requerido ao pagamento de pena pecuniária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em caso de descumprimento. Consequentemente, decido 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos 

formulados, nos termos do artigo. 487, I do Código de Processo Civil. 46. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil.47. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

manutenção de posse e arquive-se com as baixas e anotações de 

praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46648 Nr: 2814-32.2010.811.0008

 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 JUDITE DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 106), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 107-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132998 Nr: 297-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA DOS SANTOS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEZILAINE ALVES DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia de hoje, 20 de Março de 2018 às 13:00 horas, face o 

comparecimento espontâneo da partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90989 Nr: 1229-03.2014.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: ODRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) SANDRA 

JANE SCOTTI OAB/MT 15.152- para manifestar-se acerca da juntada da 

Carta Prectória de Varxea Grande -MT, com certidão negativa, no prazo 

de 05(cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 1176-90.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 33. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para: a) RESCINDIR o 

contrato de compra e venda com entrega futura entabulado entre a parte 

autora e a parte ré; b) CONDENAR a parte Ré a RESTITUIR à parte autora o 

valor de R$ 1.391,00 (mil trezentos e noventa e um reais) corrigido 

monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação e; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da sentença. 34. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. 35. Decorrido o prazo 

recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, 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.: 97962 Nr: 423-31.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimção do advogado da parte autora para manifesta-se 

acerca das inofrmações prestadas as fls. 215/217, no prazo d e10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121564 Nr: 1743-48.2017.811.0008

 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: MATILDE CEFALO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca das informações prestadas as fls. 85/102, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 593-08.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 236-28.2012.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA ALVES

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

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) GIULIO 

ALVARENGA REALE OAB/MT 15484-E, conforme petição de fls. 68 

protocolodo em 15/03/2018-15:47:17, documento n. 134899 onde vem 

informar o endereço da parte requerida para expedição de mandado de 

Busca e Apreensão, pois bem esse endereço e o mesmo que foi expedido 

o mandado de Busca e Apreensão ás fls. 64/65, onde a certidão foi 

negativa, sendo assim intimo o advogado para manifestar=se no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88950 Nr: 4689-32.2013.811.0008

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) 

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB/MT 16308-A- para providência a 

diligência do senhor oficial de justiça, para cumprimento do mando de 

Busca e apreensão, no prazo de 05(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 593-08.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 
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comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 1176-90.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 1176-90.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 86-verso, proceda-se à citação/intimação do 

requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o que 

dispõe o art. 257 e incisos do CPC.

Às providencias. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113601 Nr: 3848-32.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ DA SILVA, Rg: 3062240, 

Filiação: Neci Elias de Oliveira e Luiz Gonzaga S. Ailva, data de 

nascimento: 10/08/2016, brasileiro(a), natural de Joaquim Gomes-AL, 

solteiro(a), braçal, Telefone 18 99602-7700. 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, por 

intermédio do Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições 

institucionais, oferece denúncia em face de José Luiz da Silva. Consta dos 

autos do Inquérito Policial acima mencionado que no dia 30/07/2016, por 

volta de 16:37 horas, no Residencial Rooselvet, localizado na Rua C, 

Quadra 11, s/nº, nesta urbe, o denunciado, com emprego de uma arma 

branca, tipo faca, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Juelane 

dos Santos, sua ex-companheira. Conforme se apurou, o denunciado e a 

vítima tiveram um relacionamento amoroso, pelo período de 06 (seis) 

meses, e desta relação não tiveram filhos, contudo, encontram-se 

separados pelos atos de violência doméstica perpetrados pelo 

denunciado. No dia dos fatos, por não concordar com o término do 

relacionamento, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e, em 

dado momento entraram em discussão, oportunidade em que o denunciado 

apropriou-se de uma arma branca, tipo faca, e passou a ameaçar a vítima, 

ato contínuo, foragiu do local. Por tais razões, a vítima acionou a Polícia 

Militar, que de imediato compareceu ao local, oportunidade em que 

juntamente com vítima, saíram em diligências, logrando em localizar o 

denunciado na residência de um amigo, razão pela qual foi preso em 

flagrante delito. Assim agindo, praticou o denunciado José Luiz da Silva a 

conduta típica prevista no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro, 

com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, razão pela qual o Ministério 

Público requer que seja seguido o devido processo legal. Rol de 

Testemunhas/Vítima: CBPM Benedito Ferreira Campos; SDPM Antônio 

Evandro Lima Vieira; Juelane dos Santos. Promotor de Justiça: Thiago 

Scarpillini Vieira.

Despacho: Autos: 3848-32.2016.811.0008 - Código: 113601.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI - Verifica-se dos autos que o acusado não foi 

encontrado para ser citado, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 

51, 68 e 82, bem como em consulta ao sistema Siel (doc. anexo) o Juízo 

não logrou êxito em localizar o endereço atualizado do acusado.Instado a 

se manifestar, o MPE pugnou pela citação por edital do acusado José Luiz 

da Silva (fl. 84).II - Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III - Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado José 

Luiz da Silva, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as 

exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV – Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado José Luiz da Silva fora citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 03 (três) anos, de acordo com o art. 109, inciso Vl do Código Penal.

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, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 20 de março de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 529-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:OAB-RO-4266, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15304

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, apresente em tempo 

hábil os memoriais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

determinação de fl. 161, item "III".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133862 Nr: 892-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT
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 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para efeito de 

convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas:a) proibição de 

aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite 

mínimo de 200 (duzentos) metros;b) proibição de realizar contato com a 

ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação;c) vedação de frequentar a residência e trabalho, residência 

de parentes e o local de trabalho da ofendida;REGISTRA-SE QUE AS 

MEDIDAS CAUTELARES EM NADA INFLUI NOS AUTOS 

3811-10.2013.811.0008 – CÓDIGO: 88042 EM TRÂMITE NA 2ª VARA 

CÍVEL DESTA COMARCA, O QUAL VERSA SOBRE A GUARDA DOS 

FILHOS DA REQUERENTE.As medidas terão vigência até o trânsito em 

julgado da sentença de absolvição no processo principal, ou até a 

extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor.Não obstante, 

considerando a notícia de que até o momento não aportou neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da medida, posterga-se os efeitos das 

respectivas medidas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados 

da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 

201, §2º, do CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas 

por parte do agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima 

postular pelo desarquivamento destes autos para requerer o que de 

direito.Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso 

de eventual e novo comportamento desviado do agressor.Por derradeiro, 

intime-se pessoalmente o requerido e vítima desta decisão cientificando o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e a 

requerente.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do 

Bugres/MT, 16 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.: 100807 Nr: 2138-11.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570 B/MT

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, apresente em tempo 

hábil os memoriais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

determinação de fl. 96, item "II".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132057 Nr: 7721-06.2017.811.0008

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELITON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, José Marcio de Oliveira 

- OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I- Trata-se de ação de ação de justificação 

criminal proposta por Eliton dos Santos com o intuito de produzir provas 

antecipadas consistente na oitiva de testemunhas relacionadas a crimes 

contra a dignidade sexual em que foi condenado, as quais seriam 

necessárias à propositura da ação adequada. Posto isso, sendo a 

justificação o único meio que se presta para concretizar, em tese, essa 

nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal, com fundamento no 

art. 381, §5° do CPC c/c art. 3° do CPP, designa-se audiência para o dia 16 

de abril de 2018, às 14:00 horas, para oitiva das testemunhas indicadas à 

fl. 06v°. Realizada a audiência, extraia-se cópia, a qual deverá ser 

entregue a defesa técnica do recuperando e, em seguida, providenciado o 

ARQUIVAMENTO deste incidente. Intimem-se, a Defesa e o Ministério 

Público. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO. Barra do 

Bugres/MT, 17 de janeiro de 2018. João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133873 Nr: 901-34.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperanda KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA, qualificada, condenada pela 

prática do crime previsto no art. 312 c.c art. 71, ambos do CPB, à pena de 

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime 

aberto, e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, conforme guia 

de fls. 05/06.

II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 02 de abril 

de 2018, às 13h15, data única disponível, oportunidade em que serão 

fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime aberto.

III –

Por fim, determina-se seja os autos encaminhados a contadoria judicial 

para a realização do cálculo dos dias-multa impostos.

Após, proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos 

respectivos dias-multa.

A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o pagamento da 

pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página eletrônica do 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.

Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.

Se o recuperando, devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 

51 do CPB.

Intimem-se todos.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133874 Nr: 902-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CARDOSO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK JR - 

OAB:15462, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - OAB:4000

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperando ORLANDO CARDOSO CHAVES, qualificado, condenado pela 

prática do crime previsto no art. 312 c.c art. 71, ambos do CPB, à pena de 

04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime 

semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, conforme 

guia de fls. 05/06.

II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 02 de abril 

de 2018, às 13h15, data única disponível, oportunidade em que serão 

fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

III –

Por fim, determina-se seja os autos encaminhados a contadoria judicial 

para a realização do cálculo dos dias-multa impostos.

Após, proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos 

respectivos dias-multa.

A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o pagamento da 

pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página eletrônica do 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 
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formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.

Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.

Se o recuperando, devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 

51 do CPB.

Intimem-se todos.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134551 Nr: 1287-64.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Autos: 1287-64.2018.811.0008 - Código: 134551DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI –Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em a 

ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da 

gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece 

ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação 

de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, 

I e 319) .Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da 

homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento 

da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a 

possibilidade de fixação do regime fechado.Destarte, ante a ocorrência de 

elementos comprobatórios da materialidade, plausíveis indícios de autoria e 

fundamento da prisão cautelar consistente na garantia da ordem pública e 

da instrução criminal, bem assim o disposto na norma dos arts. 312 e 316, 

ambos do CPP, o indeferimento da pretensão de veiculada é medida que 

se impõe.Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes 

autos.Barra do Bugres/MT, 21 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.: 134353 Nr: 1147-30.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, 

WALISSON FELIPE MAZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Posto isso e considerando a existência nos autos de informações de 

ameaças dirigidas a outras pessoas, com fundamento no art. 1º, inciso III, 

alínea “f” 7.960/89 e no art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, MANTÉM-SE A 

PRISÃO TEMPORÁRIA de Jaksandro Lustosa dos Santos, observando o 

prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá ser anotado no sistema Apolo. 

Trasladem-se cópias necessárias ao inquérito policial.Com a conclusão do 

inquérito policial, arquive-se.Barra do Bugres/MT, 19 de janeiro de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 127028 Nr: 4739-19.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 Autos: 4739-19.2017.811.0008 - Código: 127028DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI –O Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

denunciou Maciel José dos Santos como incurso, em tese, na infração 

penal descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/06 

c/c art. 69 do CPB, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra Maciel José 

dos Santos, tendo-o como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 

11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/06 c/c art. 69 do CPB.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o 04 de abril de 2018, às 16:00 

horas.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas e requisite-se a apresentação do réu . Ciência ao MPE.Intime-se 

a Defesa.Barra do Bugres/MT, 18 de agosto de 2017.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132057 Nr: 7721-06.2017.811.0008

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELITON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, José Marcio de Oliveira 

- OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da impossibilidade de intimação das testemunhas Thania Dias 

Gomes e Gabriella Vieira de Oliveira, conforme exposto na certidão de fl. 

107, manifeste-se o requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) JARLEY 

FERREIRA DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes 

Bezerra, n° 443-E, Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT, CEP: 

78.370-000, fone (65) 99934-3069. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 24/04/2018 

Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000064-59.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 9.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JARLEY FERREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - 

MT0015703A-O Parte Ré: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA MENDES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

FABIANA DE OLIVEIRA BORGES OAB - MT16476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguinael Silva Carvalho, Vulgo Baiano (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) JANE 

MARIA MENDES SODRÉ, residente e domiciliada a Rua João Campos 

Borges, nº 144, cidade de Barra do Bugres – MT, CEP 78.390-000,. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 24/04/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000062-89.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

30.468,51; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANE 

MARIA MENDES SODRE Advogados do(a) REQUERENTE: FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES - MT16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

MT0015179A-O Parte Ré: AGUINAEL SILVA CARVALHO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) MARINA 

CELIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, domiciliada na Rua 

Buenos Aires, n. 100, Apartamento 2604, Jardim das Américas, 

Cuiabá/MT, REPRESENTANTE LEGAL de DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVA LTDA - ME com sede na Av. Manoel José de Arruda, n. 

4755, Bairro Porto, Cuiabá/MT, CEP 78.027-190, A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 24/04/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000056-82.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 2.648,79; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS 

AUTOMOTIVA LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS JOSE 

DE CAMPOS - MT14526/O, THIAGO RIBEIRO - MT0013293A-O Parte Ré: 

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) JOEL 

RIBEIRO, residente e domiciliada na Rua: Pantaneira nº 512, Bairro 

Maracanã, Barra do Bugres/MT - CEP 78.390-000 A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 24/04/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000763-84.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOEL RIBEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I (FIDC NPL I) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENAN BARROS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) CARLOS 

RENAN BARROS DOS REIS, residente e domiciliado na Avenida Ricardo 

Guedes nº 467, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 24/04/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000764-69.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS RENAN 

BARROS DOS REIS Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR 

DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI LUCIA GOMES CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) SILVANI 

LUCIA GOMES CAMPOS FREITAS, residente e domiciliado Rua Paraíso Nº 

180, Bairro Maracanã. CEP 78.390-000 Cidade de Barra do Bugres/MT A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 24/04/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000975-08.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVANI 

LUCIA GOMES CAMPOS FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS - MT0015916A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLESMAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) 

WILLESMAR SANTOS DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Imperial 

Nº 313, Bairro Pronav. CEP 78.390-000 Cidade de Barra do Bugres/MT A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 24/04/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000937-93.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILLESMAR 

SANTOS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS - MT0015916A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) 

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS, residente e domiciliado na Rua Buriti, 

Bairro Jardim das Palmeiras, Barra do Bugres/MT A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 07/05/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000767-24.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 21 de março de 2018. Senhor(a) ROBERTA 

DE CAMPOS. Endereço: Rua Paricatuba nº 52, Bairro Maracanã,Barra do 

Bugres/MT A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/05/2018 Hora: 15:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000771-61.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTA DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 21 de março de 2018. 

Senhor(a) SOLANGE DA SILVA FLORENCIO Advogados do(a) 

REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O, MICHELE 

JULIANA NOCA - MT0007622A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/04/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. A ADVOGADA DEVERÁ 

TRAZER A RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. Processo: 1000015-18.2018.8.11.0008; 

Valor causa: R$ 20.147,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SOLANGE DA SILVA FLORENCIO Parte Ré:B. BRADESCO 

S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31648 Nr: 1716-17.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls.144/156, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65347 Nr: 3380-44.2013.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROBERTO PASCOTINI, LUIZ 

ROBERTO PASCOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº65347

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94474 Nr: 4457-49.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME, EDMILSON 

RODRIGUES QUERENDO, EWERTON DE OLIVEIRA QUERENDO, SULENI 

SILVERIO DE OLIVEIRA QUERENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94474

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos à Execução.

2. O feito principal foi extinto sem resolução do mérito diante da 

desistência do exequente, ora embargado.

3. Os autos vieram conclusos.

4. Decido.

5. Pois bem.

6. Analisando os autos, verifico que a ação principal foi extinta sem 

resolução do mérito.

7. Considerando que a presente demanda trata-se de incidente 

processual, cujo objeto cujo objeto é irresignação do executado quanto à 

suposta dívida cobrada, não havendo mais interesse do credor na 

execução do débito, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

8. Isto posto, com fundamento no art.485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

9. Custas pelo embargado.

10. P. I.C.

11. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87538 Nr: 424-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON RODRIGUES DOS SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87538

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Bradesco 

Financiamentos em face Gerson Rodrigues dos Santos, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação fls.38/39.

3. Vieram os autos conclusos.

4. É o relatório.

 5. Decido.

6. Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 7. Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela 

parte exequente às fls.38/39 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil.

8. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95657 Nr: 5103-59.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES, FRANCISCO CARLOS 

RIBAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95657

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, cujo fluxo diário de caixa gira em torno de 

R$100.000,00, conforme documentos apresentados pelo próprio 

exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

6. Com o efetivo pagamento, expeça-se mandado monitório de pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, 

consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido 

isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, 

CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, 

opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 7. Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.
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8. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de março de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95659 Nr: 5105-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95659

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, cujo fluxo diário de caixa gira em torno de 

R$100.000,00, conforme documentos apresentados pelo próprio 

exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

6. Com o efetivo pagamento, expeça-se mandado monitório de pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, 

consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido 

isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, 

CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, 

opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 7. Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de março de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81390 Nr: 1579-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V SCHMIDT SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte exequente, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 66 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89325 Nr: 1395-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME, EDMILSON 

RODRIGUES QUERENDO, EWERTON DE OLIVEIRA QUERENDO, SULENI 

SILVERIO DE OLIVEIRA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA PRIMEIRA VARA

Para: Primeira Vara Criminal e Cível

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94977 Nr: 4745-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALMEIDA BATISTA, JANAELSON 

COSTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando os réus como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente 

decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providenciem-se 

as citações dos acusados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

respondam, por escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça 

indagar aos denunciados se estes possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se têm condições de constituir advogado, devendo tudo ser 

consignado no mandado de citação. Não apresentada à resposta, no 

prazo legal, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 

10 dias, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP. Sem prejuízo, indefiro o 

item 1 da cota de f. 51, eis que nos termos do art. 129, inciso VIII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 23 da Lei 

Orgânica do Ministério Público, estabelecem que o Ministério Público, no 

exercício de suas funções, poderá requisitar diligências investigatórias 

que entender cabíveis, sem a necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário para prosseguimento de tal feito. Outrossim, defiro o 

requerimento do item 2 da referida cota.Assim, comunique-se do teor da 

presente decisão ao Cartório Distribuidor desta Comarca, Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e à Delegacia de Polícia onde 

originou o inquérito.Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65761 Nr: 3780-58.2013.811.0050

 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: CLAUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Código nº 65761

DECISÃO

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl.101.

2. Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

3. Após, manifeste-se o IRMP.
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4. Em seguida, nada sendo requerido e não havendo outras diligências 

pendentes, arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8323 Nr: 1500-03.2002.811.0050

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

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT, GLADIR TOMAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FERNANDO BREZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Código nº 8323

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Feito em ordem.

2. Cumpra-se integralmente a decisão de fl.108, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 2220-81.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PIZA, CONCEIÇÃO APARECIDA 

MANTOVANI PIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Código nº 64186

DECISÃO

Vistos.

1. DEFIRO os pedidos de fls.134/139.

2. Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

1. Após, INTIME-SE o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a 

fim de que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos 

autos sob pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC, 

considerando a alegação de adimplemento parcial do débito.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93128 Nr: 3664-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON HALLAN MAGALHÃES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94897 Nr: 4694-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA 

CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 Código 94897

Vistos.

 Considerando que no dia 19 de março de 2018 estarei participando do 

Curso, sobre o tema “Implantação do Sitema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões - BNMP”, redesigno a audiência aprazada 

anteriormente para o dia 16/04/2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91357 Nr: 2632-70.2017.811.0050

 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: JOSE MAXIMO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº91357

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

2. Defiro o benefício da justiça gratuita nos moldes do art.98 e seguintes 

do CPC.

3. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

4. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

5. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que 

seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a 

parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

6. Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito 

do requerente, mormente considerando que a prova da manutenção da 

qualidade de segurado poderá ser colacionada também através de prova 

pericial e testemunhal.

7. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de obtenção do 

benefício previdenciário de aposentadoria especial.

8. Indeferimento administrativo juntado às fls.14.

9. CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 10. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

11. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 4484-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALES DOURADO, RAFAEL DE 
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OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/0, RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES - 

OAB:19946/O

 Autos n° 4484-32.2017.811.0050 (Cód. 94523)

Autor: Ministério Público

Réus: Anderson Sales Dourado e Rafael de Oliveira

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 184.

Assim, diante da juntada do interrogatório do acusado Anderson Sales 

Dourado na presente data, dê-se vistas ao Ministério Público para 

apresentação das alegações finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93572 Nr: 3931-82.2017.811.0050

 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: SVMDO, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Autos Código nº 93572

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__09__ de ___julho_________ de 2018 às _09___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88646 Nr: 1018-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701/MT

 Autos n° 1018-30.2017.811.0050 (Cód. 88646)

Recuperando: José Edmilson dos Santos

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 110.

Assim, diante da homologação do cálculo de pena às f. 32, permaneçam 

os autos em cartório aguardando a data prevista para o próximo benefício 

em 21/01/2027, oportunidade em que deverá ser requisitado seu atestado 

de comportamento carcerário.

 Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94003 Nr: 4185-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFA, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código nº 94003

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__16__ de ___julho_________ de 2018 às _09___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64401 Nr: 2427-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FELIPE DA SILVA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - OAB:PROC. FEDERAL

 Assim, dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

apresentada, para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação equivocada da data final do pagamento do benefício, qual seja, a 

data da prolação da sentença, qual seja, 14/07/2014 (f. 113). E ainda, para 

reconhecer que, observado o prazo prescricional quinquenal, deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.Pela 

sucumbência, condeno o embargado no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 2921-08.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALOISIO SALVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROC. PF/MT

 Assim, dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

apresentada, para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação dos juros e correção monetária, devendo este ser aplicado nos 

termos do Resp 87947/SEE ainda, para reconhecer que, observado o 

prazo prescricional quinquenal, deverá incidir sobre os valores a 

atualização monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora 

de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 

11.960/09, em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 
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(RE 870947) de 20.09.2017.Pela sucumbência, condeno o embargado no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma 

vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido em 10 (dez) 

dias, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 20 de março de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 3586-58.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

apresentada, para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação dos juros e correção monetária nos termos do Resp 87947/SE.E 

ainda, para reconhecer que, observado o prazo prescricional quinquenal, 

deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir 

de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a 

tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.Pela 

sucumbência, condeno o embargado no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40014 Nr: 270-71.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON HAUFF MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

apresentada, para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação dos juros e correção monetária nos termos do Resp 87947/SE, 

bem como deve ser deduzido os períodos de 05/06/2006 a 21/07/2010 e 

18/03/2012 a 31/03/2015 face o pagamento do auxilio doença, bem como o 

período de 08/2010 a 08/2011 porque a parte exequente/impugnada 

estava trabalhando na Empresa GEHRING e, por fim, o período de 10/2011 

a 02/2012 porque estava recebendo seguro desemprego.E ainda, para 

reconhecer que, observado o prazo prescricional quinquenal, deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.Pela 

sucumbência, condeno o embargado no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93611 Nr: 3954-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 4944-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 87991 Nr: 645-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 
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OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 3145-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89923 Nr: 1726-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VOLKWEIS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - OAB:24956, 

WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 4837-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MONGENOT DE BRITO

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

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81416 Nr: 1592-87.2016.811.0050

 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: OCLERIA DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80519 Nr: 1052-39.2016.811.0050

 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: FRANKLIN PEREIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/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 
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autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71435 Nr: 93-05.2015.811.0050

 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: CARLOS SHIGUEO MATUIAMA, TANIA RAMOS MENDES 

MATUIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, MIRIAM 

EDWIRGES GOMES DA COSTA CELESTINO, JULIO CELESTINO MOREIRA, 

DULCINEIA ROSA RIBEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5.053-B/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 3229-73.2016.811.0050

 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: JEFERSON EMERICK DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68306 Nr: 2081-95.2014.811.0050

 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: NOVA OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., 

MARCOPOLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIRDRE ARAÚJO SERRA 

FERNANDES - OAB:12.463, GABRIEL ASSEF SERRANO - OAB:15389, 

JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:45.071-A/RS, MARIA ROSEMAR 

BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Autos nº 2081-95.2014.811.0050 (Código 68306)

Requerente: Nova Oeste Agências de Viagens, Transporte e Turismo 

Ltda. - Epp

Requerido: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda.

Denunciado a lide: Marcopolo S/A

Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida apresentou quesitos, bem como 

nomeou assistente técnico, CERTIFIQUE a Sra. Gestora Judiciária quanto o 

cumprimento integral da decisão de f. 291-292, eis que não constam nos 

autos a intimação do perito nomeado naquela ocasião.

Assim, proceda-se ao cumprimento das diligências necessárias para 

andamento do feito, com a urgência que o caso requer, uma vez que se 

trata de ação que tramita há quase quatro anos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17673 Nr: 1416-94.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROBERTO PASCOTINI, JOSE LUIZ 

PASCOTINI, EDELTRAUD AGNES GIESE PASCOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDIONE BOMBASSARO - 

OAB:15410/RS

 Vistos,

Tendo em vista que a decisão de f. 310, proferida em 05 de abril de 2.017, 

determina a intimação da parte exequente para manifestação acerca do 

pleito de f. 306-309, e, considerando que o pedido de f. 314-319 foi 

protocolado em 10 de outubro de 2.016, CERTIFIQUE a Sra. Gerstora 

Judiciária quanto o cumprimento integral da decisão de f. 310.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73138 Nr: 1028-45.2015.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ROBERTO PASCOTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO PASCOTINI - 

OAB:086.003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos,

Tendo em vista o cipoal de documentos, bem como as demasiadas 

alegações/petições formuladas pelas partes, DEFIRO o pedido de perícia 

contábil formulado pela parte embargante, uma vez que esta contribuirá 

com o deslinde do presente feito.

Diante disso, nomeio como perito contábil o Sr. GIRLEI AUGUSTO PEZ 

BOLZAN, que poderá ser encontrado no endereço na Rua Goiás, nº 1034 

NE, Apto 01, Centro, Campo Novo do Parecis, fone (65) 99987-9500, que 

servirá independentemente de compromisso (CPC, art. 466), para que 

apresente o valor de seus honorários.

Após apresentado o valor, dê-se vista a parte embargante, para, 

concordando com os honorários fixados, depositar o valor no prazo 

preclusivo de 10 dias. Caso não concorde voltem os autos para que seja 

proferida decisão.

Deverá o perito comunicar o juízo a data do inicio da perícia, bem como 

apresentar o laudo em juízo, no prazo de pelo menos 60 dias.

Ficam as partes advertidas do disposto nos artigos 465 e 477, ambos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 304 de 653



CPC .

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 76906 Nr: 3293-20.2015.811.0050

 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: VINICIUS PICCOLI SCHNEIDER, EDILMA CORREIA DE 

SOUZA LIMA, AURILIA PINTO AMÉRICA, MARIA ROSANGELA BARROSO 

NIMITT, LUCIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberação.

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.: 63551 Nr: 1561-72.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SOUZA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1561-72.2013.811.0050 (Cód. 63551)

Autor: Ministério Público

Réu: Gabriel Souza Mello

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 93.

Assim, diante dos endereços apresentados, expeçam-se cartas 

precatórias para as comarcas de: 1. Passo de Camaragibe/AL para oitiva 

da testemunha Almir José da Silva Santos (f. 94); 2. Brasnorte/MT para 

oitiva da testemunha Joycimar da Rosa Padilha (f. 96); 3. Tangará da 

Serra/MT para oitiva da testemunha Jonas Adriano Gross (f. 97).

Sem prejuízo, designo o dia 03/04/2018, às 17h45min, para oitiva da 

testemunha Elias Moreira de Souza (f. 95).

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74173 Nr: 1636-43.2015.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, 

MARIA BEATRIZ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE ANDRADE - 

OAB:5307-B/MS, MIRIAM PAULINO DOS SANTOS - OAB:3.662/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34190 Nr: 957-19.2010.811.0050

 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 MOURA COMÉRCIO, JALDEIR MOURA, LUIZ 

ALBERTO DE SIQUEIRA, SARA ROBERTA RODER SIQUEIRA, ROSIMEIRE 

ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/277.014, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165-A/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 935-53.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA, MIGUELANGELO DE 

BARROS BASSO, FERNANDO VICENTE SARTOR, MARIANE LIMA 

SARTOR, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2136-41.2017.811.0050

 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): C. Manoel de Sá Cereais Me, Clodoaldo Manoel 

De Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95989 Nr: 41-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIKE MURARA, MARIA APARECIDA COSTA 

FLORENTINO, JOÃO ROBERTO CARDOSO DE LIMA, DANIEL DOS SANTOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 (...)RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando os réus como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente 

decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providenciem-se 

as citações dos acusados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

respondam, por escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça 

indagar aos denunciados se estes possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se têm condições de constituir advogado, devendo tudo ser 

consignado no mandado de citação. Não apresentada à resposta, no 

prazo legal, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 

10 dias, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP. Comunique-se do teor da 

presente decisão ao Cartório Distribuidor desta Comarca, Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e à Delegacia de Polícia onde 

originou o inquérito.Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 20 de março de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92875 Nr: 3498-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDSS, ACSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código nº 92875

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__16__ de ___julho_________ de 2018 às _09___h__00__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 937-47.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, SUBSEÇÃO 

FEDERAL DE DIAMANTINO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO MOTTA LTDA - ME, MAIKON 

JONATAN SOARES DA MOTTA, MARCOS DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67305 Nr: 1303-28.2014.811.0050

 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: DARLAN SOUSA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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 requerida para que deposite em 

juízo o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 4337-74.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ramalho de Oliveira, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4337-74.2015.811.0050 (Código 78514)

Exequente: Antonio Branco dos Santos

Executado: Márcio Ramalho de Oliveira e Cláudia Inês Marques Morais de 

Oliveira

Vistos.

Defiro o pleito de f. 51 verso e, via de consequência, determino a citação 

da parte executada, por meio de carta de citação, a ser encaminhada no 

endereço indicado pela parte exequente.

Com o retorno do AR, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81174 Nr: 1458-60.2016.811.0050

 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: ARLAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1458-60.2016.811.0050 (Código 81174)

Requerente: Arlan Pereira da Silva

Requerido: Oliver Vieira

Vistos.

Indefiro o pleito de f. 57 uma vez que tal pedido confunde-se com o mérito 

da presente demanda.

Sem prejuízo, analisando o ofício de f. 55, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2018, às 09 horas.

Intimem-se as partes, bem como cite-se o requerido nos termos da 

decisão de f. 34.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 3614-26.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, CONSÓRCIO ENGEMAVI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA., MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete A. Oliveira - 

OAB:13.352 MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:OAB/MT 8.571

 Autos nº 65587

Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação por este Juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia _12___ de 

___julho_________ de 2018 às __16__h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 415-20.2018.811.0050

 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: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75883 Nr: 2684-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR, MPRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Ante o exposto, nos ermos do art. 61 do Código de Processo Penal, julgo 

extinta a punibilidade do delito imputado a Luma Pacheco Rocha e Magda 

Pacheco Rocha de Melo, com base no artigo 107, IV do Código Penal, em 

r a z ã o  d a  d e c a d ê n c i a . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de 

março de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65172 Nr: 3208-05.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MOURA LIMA-ME, THIAGO DE 

MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82403 Nr: 2161-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 1476-47.2017.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA., 4ª VARA 

JUDICIAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARECIS TRANSPORTE DE CARGAS 

LTDA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO SATYRO PELOSI - 

OAB:151.097/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 292-22.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 292-22.2018.811.0050 (Código 96336)Autor: Ministério 

PúblicoRéu: Nelson da Silva Matos Vistos.Em juízo de cognição sumária 

constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto 

os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade 

do delito, bem como fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever 

fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em 

juízo, dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente 

decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se a 

citação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por 

escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado 

se este possui advogado constituído, e caso não possua, se tem 

condições de constituir advogado, devendo tudo ser consignado no 

mandado de citação. Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde 

já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP. Comunique-se do teor da presente decisão ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso e à Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.Intime-se. 

Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 19 de março de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81594 Nr: 1700-19.2016.811.0050

 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: ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEINER, CENTRO HOSPITALAR 

PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT/12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machadode Assis 

Berni - OAB:45845/RS, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT

 Autos nº 1700-19.2016.811.0050 (Código 81594)

Autor(a): Ana Paula Santos de Oliveira

Requerido(a): Juliano Leiner e outro

Vistos.

Considerando que o Perito nomeado pelo Juízo Dr. André Menezes 

declinou de sua nomeação f. 249, NOMEIO a Empresa Real Brasil;

Nos termos do art. 465, §2º, do CPC, intime-se o perito a fim de que 

apresente honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida, com a apresentação de honorários, intimem-se as partes 

para que se manifestem nos termos do art. 465, § 3º do CPC, em 05(cinco) 

dias.

 Sem prejuízo, cancelo a audiência aprazada considerando que a perícia 

ainda não foi realizada até a presente data.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87703 Nr: 491-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 491-78.2017.811.0050 (Código 87703)

Reeducando: Rui Gomes Teixeira

Vistos.

Trata-se de executivo de pena em que figura como reeducando Rui 

Gomes Teixeira.

Cálculo de pena às f. 244.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do reeducando, haja vista o decurso do período de prova do 

livramento condicional (f. 247).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico o decurso do período de prova 

do livramento condicional, sem suspensão ou revogação, bem como a 

ausência de informação de que o recuperando tenha cometido novo delito.

Com efeito, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do reeducando Rui Gomes Teixeira, devidamente 

qualificado nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 5104-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25665 Nr: 2294-48.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69084 Nr: 2612-84.2014.811.0050

 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: RODRIGO RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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 requerida para que deposite em 

juízo o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 3198-97.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO LENHA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, MIGUELANGELO DE BARROS BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94044 Nr: 3285-53.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LINS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3285-53.2009.811.0050 (Cód. 94044)

Autor: Ministério Público

Ré: Marta Lins de Abreu

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 375-377.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90657 Nr: 2219-57.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. E. SIEBERT TRANSPORTADORA - ME, 

ANDERSON ELIAS SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83879 Nr: 3095-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANEIA - ME, MÁRCIO CANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 
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requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 1192-49.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 427-44.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

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

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40637 Nr: 888-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE JESUS SARGES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74974 Nr: 2145-71.2015.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO, CATARINA FURLAN 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSESP COMPANHIA DE SEGUROS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, LEILA KASSAB BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79708 Nr: 614-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos quinze dias do mês de março do ano de 2.018, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

17h30min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Ação 

Penal nº. 614-13.2016.811.0050 (Código 79708).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, 

as testemunhas Valmil de Luqui Nunes, Roberto Carielo Tomaz e Emilson 

Ormond Souza.

Ausentes o acusado Luiz Moraes da Silva e o Advogado, Dr. Heloizio 

Oliveira Silva.

Pelo Ministério Público: “MM. Juíza, nada a requerer.”

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. O réu Luiz Moraes da Silva foi 

regularmente citada e, não obstante, não foi encontrada para intimação no 

endereço constante nos autos, razão pela qual, decreto sua revelia e 

determino o prosseguimento do processo sem sua presença, nos termos 

do art. 367 do CPP. Considerando a ausência justificada do Advogado do 

réu, Dr. Heloizio Oliveira Silva, redesigno a presente audiência para o dia 

14 de junho de 2018, às 17 horas. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 16h53min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, (Angela Carla Einik), Gestora Administrativa 2, 

que digitei e subscrevi.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto Ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 231-64.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP, 

COMARCA DE ANDRADINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAN DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95992 Nr: 44-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 44-56.2018.811.0050 (Cód. 95992)

Autor: Ministério Público

Réu: Neri Jaskulski

Vistos.

De início, desentranhe-se a cota ministerial de f. 39 por não haver relação 

com o presente feito e, em seguida, proceda-se a sua juntada no 

processo nela informado.

Prosseguindo, em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando o réu 

como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os 

requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do artigo 43 do CPP.

Fundamento a presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, 

portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente 

prosseguimento da ação penal.

Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Providencie-se a citação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

responda, por escrito, a acusação.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado se este possui 

advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir 

advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de citação.

 Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP.

 Comunique-se do teor da presente decisão ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e à 

Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.

Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94549 Nr: 4507-75.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4507-75.2017.811.0050 (Código 94549)Autor: Ministério 

PúblicoRéu: Leandro Farias de Lima Vistos.Em juízo de cognição sumária 

constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto 

os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade 

do delito, bem como fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever 

fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em 

juízo, dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente 

decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se a 

citação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por 

escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado 

se este possui advogado constituído, e caso não possua, se tem 

condições de constituir advogado, devendo tudo ser consignado no 

mandado de citação. Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde 

já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP. Comunique-se do teor da presente decisão ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso e à Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.Intime-se. 

Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 19 de março de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 50-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR SOBRINHO ULKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2406-02.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66316 Nr: 369-70.2014.811.0050
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS, 

COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SÃOLUZIENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDERINO VIEIRA - 

OAB:26323/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 876-60.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CERRO LARGO/RS, UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PALINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA 

- OAB:RS/ 33506, JOSIANE TAMARA JUNGES PATTARO - 

OAB:SP/239119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73835 Nr: 1437-21.2015.811.0050

 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: CLEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:0AB/MT 14.522, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS 

- OAB:7.072/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Autos nº 1437-21.2015.811.0050 (Código 73835)

Requerente: Cleide Pantaleão dos Santos

Requeridos: Oeste Veículos Ltda. e General Motors do Brasil

Vistos.

De início, não há o que se falar em “chamamento do feito à ordem”, haja 

vista não ter sido declarada encerrada a instrução.

Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, nos termos do art. 

3347 e ss do CPC, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, pormenorizando sua necessidade, no prazo de 

quinze dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Atualize-se os patronos das partes, notadamente no que diz respeito às 

publicações via DJE.

Com o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80380 Nr: 974-45.2016.811.0050

 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: JHONATA ANDRADE ABREU, LUCIANI BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, HOSPITAL SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT 

- OAB:7286

 .FUNDAMENTO.DECIDO(...). Nessa senda, pelos fundamentos acima, 

rejeito a preliminar arguida.Não havendo preliminares mais preliminares a 

serem analisadas, dou o feito por saneado.•Da Revelia da requerida 

Associação Pró-Saúde:Sem delongas, decreto a revelia da requerida 

pró-saúde, uma vez que, analisando minuciosamente os autos denoto que 

a parte requerida em questão foi devidamente citada no dia 22 de junho de 

2.016 (f. 31), eis que foi devidamente intimada da decisão proferida em 

audiência.Todavia, observo que a parte requerida em questão apresentou 

contestação somente em 13 de julho de 2.016 ao argumento de que possui 

prazo em dobro para manifestação nos autos.Acontece que o art. 183 do 

CPC estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal.Tal contexto aliado ao 

documento de f. 62 que declara em seu art. 1º que a Associação 

Pró-Saúde é uma associação de direito privado, não há o que se falar em 

prazo em dobro.Portanto, nos termos do art. 344 do CPC, DECRETO a 

revelia da parte requerida Associação Pró-Saúde do Parecis.•Do 

prosseguimento do feito:Nos termos do art. 347 e ss do CPC, intimem-se 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no 

prazo de quinze dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que 

se encontra.Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 168-44.2015.811.0050

 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): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91024 Nr: 2439-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20.937/SC

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 312 de 653



NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93366 Nr: 3806-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMP, DFDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código nº 93366

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__09__ de ___julho_________ de 2018 às _10___h__00__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 2247-93.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E ÓLEO 

VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME 

CORRETORA DE COMODITES AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA NEGRÃO 

VASCONCELOS NUNES - OAB:27.464/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33247 Nr: 22-76.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, NILZA GOMES MACHRY 

- OAB:8245-B/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que a decisão de f. 113 não pertence ao presente feito, 

uma vez que fora proferida decisão para andamento do processo às f. 

112, DESENTRANHE-SE às f. 113 dos autos e, via de consequencia, 

cumpra-se integralmente com o determinado às f. 112.

Certifique o cumprimento e, em seguida, tornem os autos conclusos.

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.: 39981 Nr: 237-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576-MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO LUÍS MORAES DA 

SILVA - OAB:36.427PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 237-81.2012.811.0050 (Código 39981)

Exequente: Banco Amazonia S/A

Executado: Saul Francisco de Souza e Silva

 Vistos.

Tendo em vista o pleito de f.315-316, certifique a Sra. Gestora quanto o 

cumprimento integral da decisão de f. 289-290, bem como acerca da 

atualização dos patronos da parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84737 Nr: 3626-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94036 Nr: 4205-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIFERTIL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 
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requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6522 Nr: 1724-72.2001.811.0050

 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: COLOMBA AGRO- INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA], GIRASSOL - GIRASSOL INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216/MT, Geraldo Henrique Guariente - OAB:15270-PR, MARIA 

CAROLINA BANA DE CARVALHO - OAB:10142, Rubens Pereira de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR, LUCIANA CWIKA - OAB:, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:8087/MS

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de f. 1.334, defiro o pleito de f. 1.347 e, via de 

consequência, desarquive-se o feito e intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

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.: 95642 Nr: 5095-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA, LEILA 

ELIZABETE TIBES MORAES, ADALBERTO BENEDITO DE MORAES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.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 para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.9.Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.10.No que tange 

ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo 

entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título 

executivo judicial. 11.Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o 

adimplemento de prestações periódicas, eventual descumprimento do 

pactuado ensejará sua execução, não cabendo a retomada do curso 

processual na fase em que se encontrava antes da 

homologação.12.Portanto, com fundamento no princípio da duração 

razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da 

secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem 

remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento 

para eventual processamento da execução.13.Expeça-se o 

necessário.14.P. I.C.15.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27013 Nr: 437-30.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA ZAMPARONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:

 Assim, dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, nos termos 

do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação 

apresentada, para reconhecer o excesso na execução em virtude da 

aplicação dos juros e correção monetária, devendo este ser aplicado nos 

termos do Resp 87947/SE, não devendo prosperar a alegação da 

diferença sobre o 13º salário, eis que foi elaborado de forma proporcional 

pela parte exequente/impugnada.E ainda, para reconhecer que, observado 

o prazo prescricional quinquenal, deverá incidir sobre os valores a 

atualização monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora 

de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 

11.960/09, em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 

(RE 870947) de 20.09.2017.Pela sucumbência, condeno o embargado no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma 

vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido em 10 (dez) 

dias, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 20 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.: 72633 Nr: 738-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Autos n° 738-30.2015.811.0050 (Cód. 72633)

Autor: Ministério Público

Réu: Marizete Gonçalves da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 51.

Assim, intime-se a acusada Marizete Gonçalves da Silva para dar 

continuidade ao cumprimento da suspensão condicional do processo, nos 

termos da decisão de f. 38, sob pena de revogação do benefício.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93188 Nr: 3694-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO COSTA BARBOSA, JOSÉ LUIZ 

BERTOTTI, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, ISMAEL RODRIGUES DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3694-48.2017.811.0050 (Cód. 93188)Autor: Ministério 

PúblicoRéus: Ronaldo Costa Barbosa e outrosVistos.Em juízo de cognição 

sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, 

porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a 

materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria. Destarte, por 

descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar 

indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora 

posta em juízo, dando os réus como incurso no artigo nela mencionado, 

uma vez que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a 

presente decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo 

a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento 

da ação penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga 
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decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providenciem-se 

as citações dos acusados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

respondam, por escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça 

indagar aos denunciados se estes possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se têm condições de constituir advogado, devendo tudo ser 

consignado no mandado de citação. Não apresentada à resposta, no 

prazo legal, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 

10 dias, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP. Comunique-se do teor da 

presente decisão ao Cartório Distribuidor desta Comarca, Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e à Delegacia de Polícia onde 

originou o inquérito.Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 21 de março de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89431 Nr: 1459-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BREZOLIN MOURA, LAURECI 

RIBEIRO, Adriano Rodrigues Querendo, MARCELO SCHOENHALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1459-11.2017.811.0050 (Cód. 89431)

Autor: Ministério Público

Réus: Rafael Brezolin Moura

Vistos.

Atente-se quanto a conclusão desnecessária.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92032 Nr: 2998-12.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2998-12.2017.811.0050 (Cód. 92032)

Autor: Ministério Público

Réus: Tiago Tavares de Oliveira

Vistos.

Atente-se quanto a conclusão desnecessária.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 2104-12.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 2104-12.2012.811.0050 (Código 61094)

Autor: Ministério Público

Réu: Eder Junior Alves

Vistos.

 Recebo a apelação interposta nos seus regulares efeitos (CPP, art.597).

Manifeste-se o apelante para apresentar suas razões no prazo legal (art. 

600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para contrarrazões.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 19 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80974 Nr: 1305-27.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 1305-27.2016.811.0050 (Código 80974)

Autor: Ministério Público Estadual

 Ré: Maria do Socorro da Silva

Vistos.

Cuida-se de denúncia proposta pelo Ministério Público em face de Maria do 

Socorro da Silva pela suposta prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 

11.343/06.

A denúncia foi recebida às f. 31.

A ré não foi encontrada para citação pessoal (f. 34), razão pela qual foi 

citada por edital às f. 37.

Manifestação do Ministério Público às f. 41.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Da análise do feito temos que a acusada, embora devidamente 

citada via edital (f. 37), não atendeu ao chamamento judicial e nem mesmo 

constituiu advogado, razão porque se impõe a aplicação do previsto no 

art. 366 do CPP.

 Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão do 

processo e do prazo prescricional do referido acusado.

 Comunique ao distribuidor conforme determina o art. 965, III da CNGC.

Após, arquive-se provisoriamente o presente feito, dando-se baixa no 

relatório, nos termos do art. 1.349 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis – MT, 19 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78470 Nr: 4305-69.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4305-69.2015.811.0050 (Código 78470)

Autor: Ministério Público

Réu: José Claudio da Silva

Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que todas as 

cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, 

promover sua citação pessoal, inclusive por hora certa.

No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, 

portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta 

se impõe.

Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.

Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 363, §1º, 

do Código de Processo Penal.

Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua advogado 

dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público para que, no 

prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de direito.

Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 
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Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96332 Nr: 288-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ORTIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que 

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente 

decisão, pois consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se as 

citação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por 

escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado 

se estes possuo advogado constituído, e caso não possua, se eêm 

condições de constituir advogado, devendo tudo ser consignado no 

mandado de citação. Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde 

já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP.Atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO A POSSIBILIDADE DA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88895 Nr: 1168-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE DA SILVA OLIVEIRA, ANDREZA ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 88895

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__12__ de ___julho_________ de 2018 às _17___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79573 Nr: 546-63.2016.811.0050

 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: MARISA SEGATTO JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 79573

Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação por este Juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia _19___ de 

___julho_________ de 2018 às __13__h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30735 Nr: 786-96.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEI LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 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 ré, JOÃO CLEI LUCIANO DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34363 Nr: 1138-20.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 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 ré, GABRIEL JOSE DE LIMA, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83542 Nr: 2880-70.2016.811.0050

 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: ERC, JANE CLEIDE DO ROSÁRIO SANTANA, ISABEL 

MARTIM SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ADRIANO PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Autos nº 2880-70.2016.811.0050 (Código 83542)

Autor: E.R.C.

Requerido: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Adriano Pneus

Vistos.

Trata de ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Erica Rosário Cosmo e Isabel 

Martim Santana em face das empresas Via Fértil Produtos Agropecuários 

e Adriano Pneus.

Devidamente citada, a parte requerida Via Fértil apresentou contestação 

às f. 67-89, oportunidade em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

Em seguida, a requerida Adriano Pneus apresentou contestação às f. 

105-126, oportunidade em que não arguiu preliminar e/ou prejudicial de 

mérito.

Impugnações às contestações (f. 94-98 e f. 128-133).

Os autos vieram conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 316 de 653



DECIDO.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela via fértil:

Em contestação, a parte requerida Via Fértil suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva ao argumento que não é a responsável pelo acidente 

porque deixou o carro na segunda requerida para reparação mecânica.

 Acontece que mesmo que a requerida Via Fértil afirme não ser parte 

legitima na demanda, entendo que a responsabilidade é solidária do 

proprietário e do condutor do veículo, pois o proprietário do veículo 

responde pelos danos causados em acidente, mesmo que não tenha sido 

o condutor.

 Entendo que a oficina mecânica (Adriano Pneus) onde a requerida Via 

Fértil deixou seu veículo é responsável pela segurança deste, todavia é de 

total conhecimento da parte requerida Via Fértil que a segunda requerida 

realiza testes para aferir a reparação total do veículo.

Em outras palavras, a narrativa contida na inicial, aliada aos fatos 

apresentados pelas requeridas em suas contestações demonstram a 

responsabilidade solidária dos requeridos quando da ocorrência do 

acidente, não havendo, portanto, no que se falar em ilegitimidade passiva 

da requerida Via Fértil, já que o veículo que, a princípio, abalroou na 

requerente pertence a requerida mencionada (Via Fértil).

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

requerida Via Fértil.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado e, via de consequência, nos termos do art. 357, V, do CPC, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de setembro 

de 2.018, às 13h30min., oportunidade em que fixo prazo comum de quinze 

dias para eu as partes apresentem rol de testemunhas (art. 357, §4º), não 

sendo superior a três testemunhas para a prova de cada fato (§6º).

Ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á nos 

termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, salvo 

as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

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.: 68748 Nr: 2404-03.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 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 requerida, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83969 Nr: 3156-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MOACIR FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3156-04.2016.811.0050 (Cód. 83969)

Autor: Ministério Público

Réu: Henrique Moacir Frois

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 71.

Assim, intime-se o acusado Henrique Moacir Frois para dar continuidade 

ao cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos da 

decisão de f. 57, sob pena de revogação do benefício.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80221 Nr: 893-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT

 Autos n° 893-96.2016.811.0050 (Cód. 80221)

Autor: Ministério Público

Réu: José Edvaldo da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 126.

Assim, requisite-se ao Hospital Municipal cópia do prontuário médico de 

José Edvaldo da Silva, pertinente ao dia 27/02/2016 (f. 13), com as 

devidas anotações médicas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73034 Nr: 964-35.2015.811.0050

 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): POSTO TANGARÁ LTDA, FABIO RIBEIRO DE 

SOUZA

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82255 Nr: 2093-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 33271 Nr: 32-23.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA SILVA CORSI, ANDERSON LUIZ 

CAVALCANTI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 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 denunciada ANDERSON LUIZ 

CAVALCANTI FERNANDES, através de seus advogados, para que 

apresente as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67737 Nr: 1654-98.2014.811.0050

 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: JOSE CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14.250-A

 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 as partes para que se manifestem 

sobre o laudo médico pericial acostado nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9591 Nr: 2768-92.2002.811.0050

 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: MAYSA MACIMAN FERREIRA, APARECIDA MELLO 

MACIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16.355, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88057 Nr: 677-04.2017.811.0050

 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: ODIRLEI JOEL KENOB, GECIELE MARINES KENOB, 

GISLAINE BEATRIZ KENOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HERTON ALCIDES KENOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 1279-78.2006.811.0050

 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: MHMK, GCMK, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSO CONSTANTE PEREIRA 

MAZUI - OAB:10293-B, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B, VALMIR 

DA SILVA OLIVEIRA - OAB:, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93889 Nr: 4121-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96281 Nr: 245-48.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:346.829-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6.320 PR

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 2281-34.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 1195-33.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Vistos.

Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o 

ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese de seu requerimento 

recair sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao 

Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária 

aos hipossuficientes.

 O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, 

momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento 

das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a 

inversão do ônus de seu pagamento .

 Diante disso, indefiro o pleito de f. 120-121 e, via de consequência, 

proceda-se ao cumprimento integral da decisão de f. 118.

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.: 90673 Nr: 2230-86.2017.811.0050

 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: JRSDS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63590 Nr: 1601-54.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIETER FAUSTO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO PRADO GOUVEIA 

FERRÃO, JE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor do documento acostado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 1790-27.2016.811.0050

 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: CARLITO ALVES DOS SANTOS

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

ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68748 Nr: 2404-03.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública em 

face do executado em epígrafe, ambos devidamente qualificados nos 

autos..

O feito seguiu o devido tramite processual, de modo que a parte 

exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, decorrido o 

prazo, a parte nada manifestou.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte exequente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 
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devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

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.: 68748 Nr: 2404-03.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 Ante o exposto, pelos fundamentos acima mencionados, e diante da 

parcial prescrição dos débitos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente exceção de pré-executividade.Custas e honorários advocatícios 

pro rata , em razão do acolhimento parcial desta exceção de 

pré-executividade.Assim, determino que o exequente apresente planilha 

de débito atualizado, deduzindo a monta os valores prescritos, requerendo 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 25 de janeiro de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENO XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000322-74.2017.8.11.0050 Parte autora: FERNANDO ROBERTO DIAS 

Parte reclamada: SIRLENO XAVIER DE SOUZA Vistos. Diante da 

impossibilidade de suspensão do curso do processo no juizado especial 

por tempo indeterminado, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente o endereço do requerido, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Sexta-feira, 16 de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARLUCE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000109-34.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. REQUERENTE: JULIO CEZAR 

PEREIRA DA SILVA, MARLUCE MARIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Trata-se de ação monitória 

proposta pela parte autora cujo rito especial é incompatível com o rito do 

juizado especial, impedindo o prosseguimento do feito, reforçado pelo 

Enunciado FONAJE 08. Assim, declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9099/95, em face da 

inadmissibilidade do procedimento. Sem custas e honorários. Após as 

formalidades e baixas devidas, arquive-se. P.R.I.C. Campo Novo do 

Parecis, 21 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEU ZANIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DORVALINO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 de 

Março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-34.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT0004207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NILSON GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILIAN FREITAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 
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e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 de 

Março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quarta-feira, 21 de Março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-08.2017.8.11.0050

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:

KATHLEEN SUNAMI KUBOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000501-08.2017.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: KATHLEEN SUNAMI KUBOTA Vistos. Trata-se de 

requerimento de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário no 

intuito de localizar o atual endereço da parte requerida. É o relato 

necessário. Decido. Pois bem, em que pese às alegações da parte 

requerente, noto que inexiste interesse público ou do próprio Judiciário na 

busca das informações requisitadas. Do mesmo modo, a satisfação 

individual aqui almejada não se qualifica ao ponto de ensejar um juízo ativo 

como ocorreria, por exemplo, em casos que envolvam menores em 

situação de miserabilidade. No caso dos autos, compete ao próprio 

requerente interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da requerida, devendo o Judiciário, assim 

proceder, somente se comprovadamente impossibilitada a parte de 

providenciar tais informações, tendo, portanto, caráter subsidiário. Existem 

decisões que amparam a tese aqui perfilhada, como se verifica de julgado 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "verbis": "EXECUÇÃO - 

Requisição de Informações sigilosas - Não contraria o art. 198, do Código 

Tributário Nacional o acórdão que confirma decisão negativa de requisição 

de informações sigilosas, posto que ao interesse da parte em garantir 

execução, sobreleva a manutenção do sigilo que anormal assegura, 

tanjamos quando, no caso, não se apresenta em jogo o interesse da 

justiça." (Rec.Esp.19.468-CE, rei. Min. Dias Trindade, julg. Em 24.3.92, 3a 

Turma do STJ). No mesmo sentido, também: "EXECUÇÃO - Requisição e 

informações - Indeferimento - Não se justifica requisição de declaração de 

renda do executado e de informações sobre a propriedade de veículos, a 

pedido de credor, seja porque a primeira tem caráter sigiloso e seja por 

não estar o aparelho judiciário à disposição dos jurisdicionados para 

realizar investigação deste tipo" (REsp. 28.067/2-MG, rei. Min. Waldemar 

Zveiter, julg. em 24.11.92, DJU 59:5256, de 29.3.93, 3a Turma do STJ). 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO. I. Não se mostra cabível pedido de 

expedição de ofícios a órgãos da administração pública com o objetivo de 

serem fornecidas informações sobre o devedor sem que o credor tenha 

envidado esforços para tanto. Precedentes. II. A ausência de similitude 

fática entre os casos confrontados impede o conhecimento do recurso 

especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Agravo improvido. 

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008) Entendo que o deferimento do 

pedido da parte autora, afastaria indevidamente o Poder Judiciário da sua 

função precípua de dirimir conflitos sem privilegiar alguma das partes o 

que, certamente, não pretendo. Em razão do exposto, ante o caráter não 

consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste momento processual, não 

podem ser deferidas, devendo a parte interessada demonstrar, e não 

apenas alegar, que empenhou esforços para a localização do endereço 

da parte requerida. Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de 

endereço lançado pelo autor. Assim, INTIME-SE o requerente para indicar 

o atual endereço da parte requerida, em 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Após, voltem conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Quarta-feira, 21 de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 
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reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIQUELE COSTA DE PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 21 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77000 Nr: 3370-29.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 77000

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__23__ de ___agosto_________ de 2018 às _16___h__45__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 2470-12.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TORRES DOS SANTOS, AGRINALDO 

CARLOS, RAIMUNDO CARDOSO, CLAUDIVALDO JOSE FERREIRA, JOÃO 

GONÇALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 82889

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__06__ de ___setembro_________ de 2018 às _17___h__00__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89621 Nr: 1567-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687-MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 Autos Código nº 89621

Vistos.

 Considerando que no dia 29 de março de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__06__ de ___setembro_________ de 2018 às _16___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124133 Nr: 2946-13.2017.811.0051
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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: LdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, MFTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 21/03/2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 5344-30.2017.811.0051

 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: Bruno Cardoso Nunes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Autos n° 5344-30.2017.811.0051 - 129243

Declaratória

Despacho.

Vistos em correição.

Impossível o recebimento dos embargos aclaratórios, eis que claramente 

intempestivos.

Com efeito, a sentença recorrida em 23 de janeiro de 2018. A partir dessa 

data, iniciou-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o Requerido 

oferecesse seu recurso, sendo certo que, em face de tal prazo, deveria 

protocolizar seu inconformismo até o dia 30 de janeiro de mesmo ano.

Ocorre que o Requerido apresentou seu recurso apenas no dia 02 de 

fevereiro, superando, assim, em três dias o prazo para o oferecimento 

dos referidos embargos.

Isso posto, considerando a intempestividade evidente, DEIXO de receber 

os embargos de declaração opostos pelo Requerido.

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.: 143710 Nr: 2088-45.2018.811.0051

 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: Maria Aparecida dos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Requerente.Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125350 Nr: 3511-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17.826A, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-B/MT, Raffaela Santos Martins - OAB:OAB/MT 14.516

 Autos n° 3511-74.2017.811.0051 - 125350

Restauração de Autos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restauração de autos no qual, durante o trâmite do 

feito, foi contatada a perda superveniente do objeto ante a localização dos 

autos ao qual se pretendia a restauração.

Portanto, o caso é, evidentemente, o de perda superveniente do interesse 

processual, cabendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extintos o presente procedimento, dada a perda superveniente 

do objeto.

Certificado o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99905 Nr: 4002-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Pinheiro Benevides Gianetta, 

Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem à Ampla Defesa 

IMPULSIONO OS AUTOS para o Sr. Juraci J. Miranda, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre a petição do patrono do autor, acerca do pedido de 

complementação de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113746 Nr: 4221-31.2016.811.0051

 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: VILMA APARECIDA DOS REIS BAUERMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis, Sirlei Pereira dos Neri 

Reis, Francisco José dos Reis, Geraldo Antonio de Rezende, Francisca 

Mena de Rezende, JULIA SEMENSATO PUPIN, Caramuru Alimentos Ltda, 

Emílio Divino Rodrigues, Carlos Vian, LUCIANA MARIA KLANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141461 Nr: 1040-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Maryama Saleh Eireli EPP, Erika Maryama 

Saleh, Jamil Ahmed Saleh

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1040-51.2018.811.0051 - 141461 (...) Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido cautelar de sequestro feito incidentalmente pelo 

Exequente. Sem prejuízo, CITE-SE a Parte devedora para que pague a 

dívida exequenda no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para 

que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por 

meio de embargos. Alternativamente, a Parte executada poderá 

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. 916 do 

NCPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC. 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.: 143789 Nr: 2135-19.2018.811.0051

 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: Paulo Giannetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ariones Pimpinati Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2135-19.2018.811.0051 - 143789 (...) Decido. Assim, em 

aplicação analógica à regra do art. 919 do NCPC, e considerando também 

a ausência dos requisitos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido de 

suspensão feito pelo Requerente. ANOTE-SE, nos autos da Execução, a 

existência da presente ação declaratória, a fim de assegurar os efeitos da 

prejudicialidade dos pedidos aqui aduzidos, porventura procedente a 

pretensão do Requerente. Sem prejuízo, CITE-SE o Requerido e INTIME-SE 

o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 

3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de março de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123843 Nr: 2821-45.2017.811.0051

 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: Edson Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81594 Nr: 1584-78.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira & Palazzo Ltda - ME, Thiago Terra Palazzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143670 Nr: 2063-32.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda, Adir 

Enar de Vlieger, Arlindo Casola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304/MT, João Otávio de Noronha - OAB:35179/MG, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neiton Monteiro Cruvinel - 

OAB:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132022 Nr: 6902-37.2017.811.0051

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126990 Nr: 4275-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Jorge Barbosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que ultrapassou o prazo 

solicitado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 

15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, devendo requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 129368 Nr: 5415-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126851 Nr: 4239-18.2017.811.0051

 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: JGdS, AFdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143069 Nr: 1779-24.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1779-24.2018.811.0051 - 143069 (...) Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido acautelatório feito pela Exequente para determinar o 

sequestro de 171.429 sacas de soja produzidas na Fazenda Estrela 

d’Alva, em Querência/MT, mediante apresentação de caução real. 

AUTORIZO, de pronto, a própria Exequente a remover o produto rural para 

armazém de sua preferência, depois informando a escolha nestes autos. 

INTIME-SE a Exequente para que comprove o registro de hipoteca nos 

imóveis indicados já na inicial. Depois, EXPEÇA-SE carta precatória para o 

sequestro do produto. Feito o sequestro, ou certificada a impossibilidade 

de cumprimento da ordem, CITEM-SE os Executados para que, em 15 

(quinze) dias, satisfaçam a obrigação constante do título, entregando o 

produto já individualizado, ou apresentem embargos. Tendo sido cumprido 

só parcialmente o sequestro, os Executados poderão entregar o produto 

remanescente, para assim se desobrigarem perante a Exequente. Não 

tendo sido possível o cumprimento da medida acautelatória, nem tendo 

sido depositado o produto consignado na cédula, INTIME-SE a Exequente 

para que indique a localização do produto ou para que solicite as 

diligências que entender pertinentes. Por fim, CONDENO os Executados ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde logo fixados no que 

corresponder a 10% do valor da causa, reduzidos à metade em caso de 

pronto pagamento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 21 de março de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 3994-12.2014.811.0051

 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: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, KARLOS LOCK - 

OAB:16828, Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Mário 

César Crema - OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a certidão que 

devolveu a carta precatória, mencionando que não fora juntada naquele 

Juízo do comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

embora os patronos da parte interessada tenham sido devidamente 

cientificados. Desta forma, na hipótese de solicitar a expedição de nova 

missiva, deverá ser efetuado o pagamento da guia para distribuição desta 

no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118801 Nr: 623-35.2017.811.0051

 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: Joel Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 A fim de fazer frente a tais pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova testemunhal e pericial.Como perito do Juízo o NOMEIO, como Perito 

do Juízo, o Dr. Cláudemir Scabeni, com endereço profissional na Rua Tupi 

nº 222, Clínica Med Center, bairro Vale do Sol, nesta cidade de Campo 

Verde/MT, independente de compromisso.Fixo, como honorários periciais, 

o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser pago pelo 

sucumbente, ou, caso vencido a Requerente, pelo Estado de Mato 

Grosso.Como quesitos do juízo, indico os pontos controvertidos 

supracitados, itens “a” a “d”.Intimem-se as Partes para que, querendo, em 

5 (cinco) dias, nomeiem Assistentes Técnicos e formulem quesitos 

adicionais.Em seguida, intime-se a Perita para que promova o exame do 

Requerente, respondendo assim aos quesitos apresentados pelo Juízo 

como os indicados oportunamente pelas Partes.A Perita deverá informar o 

Juízo, com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, a data da 

realização do exame.A Escrivania deverá intimar as partes acerca da data 

indicada pelo Perito independentemente de manifestação judicial posterior. 

Juntado o laudo, intimem-se as partes, por meio de seus Procuradores, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, seus Assistentes Técnicos juntem 

seus pareceres respectivos.Após, conclusos para designação de 

audiência.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98363 Nr: 3538-28.2015.811.0051

 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: Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Sergio Rodrigo Russo Vieira - 

OAB:24.143/BA

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios do Requerido, desde logo arbitrados em 15% do valor 

atualizado da causa, observando-se, em especial, a baixa complexidade 

da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.André 
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Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104953 Nr: 914-69.2016.811.0051

 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: Paulo Cesar Braz

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142474 Nr: 1490-91.2018.811.0051

 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: Wellinton Castro Martins, Elaine de Castro Martins, 

Fabiano Castro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1490-91.2018.811.0051 - 142474

Alvará Judicial

Decisão.

Vistos etc.

Welliton Castro Martins, Elaine de Castro Martins e Fabiano Castro Martins, 

todos devidamente qualificados, pediram autorização judicial, encartada 

em alvará da mesma natureza, para o levantamento de importância 

remanescente em conta de Lenira de Castro Martins junto à Caixa 

Econômica Federal.

É o breve relatório. Fundamento.

No caso em testilha, nota-se que as certidões acostadas aos autos 

conferem idoneidade às alegações iniciais, de forma a colocar, de fato, o 

Requerente como cônjuge supérstite da falecida.

Assim, nos termos do art. 1º da Lei 6.858/80, combinado com art. 16, I, da 

Lei 8.213/91, têm-se os Requerentes como titulares dos depósitos 

consignados nas contas indicadas.

Decido.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o 

levantamento, pelos Requerentes, dos valores eventualmente 

consignados em contas individuais em nome de Lenira de Castro Martins.

EXPEÇA-SE o alvará correspondente.

Sem custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143282 Nr: 1886-68.2018.811.0051

 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: Claudilene Barrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 516,50, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143272 Nr: 1882-31.2018.811.0051

 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: Israel Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 326 de 653



Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143264 Nr: 1881-46.2018.811.0051

 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: Mário Pimenta Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 407,40, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143197 Nr: 1848-56.2018.811.0051

 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: Leida Ferreira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38,, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143053 Nr: 1769-77.2018.811.0051

 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: Elisangela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140576 Nr: 650-81.2018.811.0051

 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: Guilherme Cordeiro

 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:

 Autos nº 650-81.2018.811.0051 - 140576 (...) Decido. Isso posto, nos 

termos do art. 485, V, § 3º, do novo Código de Processo Civil, DECLARO 

extinta a presente ação, sem resolução de mérito, em decorrência de 

litispendência. Sem custas, dada a gratuidade. Sem honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 02 de março de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14748 Nr: 670-92.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Alves Deanhaiha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Certifico que tendo em vista o resultado negativo da penhora de valores, 

realizada nos autos em apenso, INTIMO o exequente: . c) Frustrada a 

busca de valores em contas da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6784 Nr: 1143-83.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO a parte executada da penhora de R$ 1.260,16 : INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, 

comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141035 Nr: 849-06.2018.811.0051

 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: Dirceu Pedro Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente DIRCEU PEDRO 

MARTELLO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 09h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 2374-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edgar da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da certidão negativa de 

citação, anexada à ref. 37, no prazo de cinco dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137714 Nr: 9666-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivando Santos Pinheiro e Cia Lda ME, Nivando 

Santos Pinheiro, Miguel Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seus procuradores, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento da guia de preparo da 

carta precatória expedida para a comarca de Cáceres-MT, cujo valor é de 

R$ 215,61, juntando o respectivo comprovante de pagamento para a 

devida remessa ao juízo deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141811 Nr: 1189-47.2018.811.0051

 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: Marclean Menezes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente MARCLEAN 

MENEZES LOPES, na audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 06/06/2018, às 14h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140570 Nr: 647-29.2018.811.0051

 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: PdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGdC, RGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO, OAB/MT 12.781, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente PIERRE DE CASTRO 

FERNANDES, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 04/05/2018, às 17h15min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142444 Nr: 1475-25.2018.811.0051

 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: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente SIRLENE APARECIDA 

CARDOSO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 09h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 988-55.2018.811.0051

 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: Dielly Carolina Fideles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente DIELLY CAROLINA 

FIDELES NOGUEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 05/06/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141304 Nr: 960-87.2018.811.0051

 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: Marcelo Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente MARCELO CORREIA 

DE OLIVEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 05/06/2018, às 13h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141431 Nr: 1025-82.2018.811.0051

 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: Adair Gilsandro Hanzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ADAIR GILSANDRO 

HANZEN, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 08h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141060 Nr: 861-20.2018.811.0051

 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: Osvaldo Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente OSVALDO ALVES 

MOREIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 15h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 1097-69.2018.811.0051

 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: Uenis de Oliveira Belizario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente UENIS DE OLIVEIRA 

BELIZARIO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141119 Nr: 894-10.2018.811.0051

 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: Solange Camargo Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente SOLANGE 

CAMARGO MESQUITA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 05/06/2018, às 13h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 1164-34.2018.811.0051

 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: Luana Vanessa Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUANA VANESSA 

SANTOS SOUZA, na audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 05/06/2018, às 17h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140548 Nr: 631-75.2018.811.0051

 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: Rosiley Lourdes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ROSILEY LOURDES 

DE CAMPOS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 06/06/2018, às 14h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 1223-22.2018.811.0051

 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: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 329 de 653



para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ELBSON SANTANA 

DE SOUZA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 17h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142159 Nr: 1352-27.2018.811.0051

 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: Rodrigo de Moraes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente RODRIGO DE 

MORAES GONÇALVES, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 17h40min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142731 Nr: 1606-97.2018.811.0051

 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: Marzeli Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente MARZELI FORTES, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 06/06/2018, às 

17h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142668 Nr: 1576-62.2018.811.0051

 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: Fellipe Pereira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente FELLIPE PEREIRA 

CUNHA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 1673-62.2018.811.0051

 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: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente WANDERLEIA DE 

OLIVEIRA MEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 06/06/2018, às 15h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142168 Nr: 1360-04.2018.811.0051

 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: Lucas Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUCAS SILVA LIMA, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 06/06/2018, 

às 15h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 1404-23.2018.811.0051

 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: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente OSIAS ALVES 

LOPES, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 15h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142330 Nr: 1437-13.2018.811.0051

 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: Thaynan Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente THAYNAN 

APARECIDA RODRIGUES, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142368 Nr: 1453-64.2018.811.0051

 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: Devacir Cherubim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente DEVACIR CHERUBIM, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 06/06/2018, 

às 16h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142439 Nr: 1473-55.2018.811.0051

 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: Uilson Dias Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente UILSON DIAS 

GOMES, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 16h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142559 Nr: 1525-51.2018.811.0051

 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: Elizia Porto Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente ELIZIA PORTO 

CALDEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 09h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140280 Nr: 502-70.2018.811.0051

 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: Thaisa Fernanda Gomes Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 459,70, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140369 Nr: 545-07.2018.811.0051

 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: Eulina Guimarães da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 545-07.2018.811.0051 - 140369

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando a inicial se percebe a ausência de documento essencial, qual 

seja o contrato primário firmado entre a Requerida e a pessoa denominada 

promissário comprador no quadro de resumos apresentado aos autos, 

que deu origem ao contrato de cessão.

Ademais, não se nota nos autos o contrato de cessão supostamente 

firmado pela Requerente, de forma que não se pode concluir pela 

legitimidade da Requerente para o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, se mostra impossível analisar, por ora, os pedidos iniciais, 

se fazendo necessária a instrução do feito por meio da apresentação dos 

documentos essenciais.

 Isso posto, INTIME-SE a Requerente, pessoalmente se necessário for, 

para que, no prazo de 15 dias, emede a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143210 Nr: 1857-18.2018.811.0051

 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: Erica Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ela.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 
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da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143635 Nr: 2040-86.2018.811.0051

 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: José Moreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas por ele.No ponto, rejeita-se a 

pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto 

excesso já pago. É que, em relação a tais prestações, já quitadas, inexiste 

perigo de dano a autorizar a imediata compensação. Mais adequado, 

então, é que se reajustem as prestações a partir do presente momento, 

postergando para depois do trânsito em julgado a análise da pertinência de 

eventual abatimento.O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das 

prestações independentemente de nova autorização judicial, só sendo 

considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que se 

admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos 

o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17552 Nr: 3438-88.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Cristina Egea Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR, Osmar S. Dalla 

Costa - OAB:29.769/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PIRES DE ARAÚJO 

FILHO - OAB:75408

 Certifico que a parte executada foi intimada da decisão de folhas 210/212, 

via DJE 10191, publicado em 02/02/2018, porém, deixou decorrer o prazo 

e não indicou bens passíveis de penhora. I N T I M O o exequente para 

impulsionar o feito requerendo o que entender de dirieto, sob pena de 

suspensão e arquivamento provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19833 Nr: 2184-46.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo fixado no termo de audiência de 

folha 135 sem nenhuma manifestação do exequente. INTIMO o exequente 

para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142301 Nr: 1423-29.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clairton Michelon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 1423-29.2018.811.0051 (142301)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para a inquirição da testemunha ELIZETE NUNES para 

realizar-se no dia 14 de maio de 2018, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18157 Nr: 139-69.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Cabeça-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO de 

que o processo código 18157 encontra-se à sua disposição nesta 

secretaria, BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal o 

mesmo retornará ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95925 Nr: 2702-55.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waules Junior Lopes de Holanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 2702-55.2015.811.0051 - Cód. 95925

Espécie: Criminal/ Instrução e Julgamento

Data e horário: 26 de fevereiro de 2018, às 17:15 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

 Ausente o advogado e vítima, sendo que não fora tentada sua intimação 

pelo oficial de justiça no novo endereço informado pelo Ministério Público, 

diante do não pagamento da verba para cumprimento dos atos gratuitos.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

data para proceder a oitiva da vítima Felipe Fernandes para o dia 23 de 

abril de 2018, às 13h20min. Expeça-se novo mandado de intimação. 

Intime-se o advogado, via DJE. O Ministério Público sai intimado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.
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CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142036 Nr: 1299-46.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Rodinei Nunes Frazão, 

João Edgar da Gama, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Evangelista 

Matias Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 1299-46.2018 (142036)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para inquirição das testemunhas MARZELÍ FORTES, 

ALESANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES, LUIZ DANTAS DE 

SOUZA, EUDIMAR ALVES DA SILVA, GEOVAH IVO DE BRITO, AMIVALDO 

PINTO DE OLIVEIRA,IVAN JEHLE, ADRIANO DE SOUZA MATIAS, ALDENIR 

XABIER CABRAL, JULIO CESAR BELOTO BARBOSA, ALTAMIRO MENDES 

BARBOSA, ISRAEL CAMARA BARROS, EDRO IGOR LAURINDO DE 

OLIVEIRA e ROGER BATISTA DE MOURA, para realizar-se no dia 10 de 

abril de 2018, às 15h30min.

Quanto à testemunha PEDRO LUIS AISE, é de conhecimento deste Juízo 

que o mesmo encontra-se segregado atualmente na Cadeia Pública de 

Dom Aquino/MT.

Assim, diante da natureza da carta precatória itinerante, que apesar de 

ser formalmente dirigida a um juízo inicial específico pode ser remetida a 

outro para que seja cumprida independentemente da intervenção do Juízo 

deprecante (art. 355, §1°, do CPP), determino que se remeta a presente 

missiva ao Juízo competente, de Dom Aquino/MT, para dar fiel 

cumprimento a carta expedida, APENAS quanto à testemunha PEDRO LUIS 

AISE.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo Acusado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-95.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILIETE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LAURO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010470-95.2012.8.11.051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido feito pela Exequente para solicitar informações, da Receita Federal, 

acerca de eventuais bens existentes em nome do Executado. Procedida 

consulta, conforme anexos, constou que o Executado não apresentou 

declaração de Imposto de Renda. ASSIM, INTIME-SE a Exequente, para 

que indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Expeça-se 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: 1000190-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 22/05/2018 

às 14hs40min, 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: 1000298-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 12 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000013-84.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em que pese 

a alegação de demora para a elaboração de cálculos no Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em decorrência 

do excesso de demandas, INDEFIRO o pedido formulado pelo Exequente 

para a imediata liberação dos valores originais constantes nas respectivas 

certidões de crédito que embasaram a presente execução. Ademais, 

como se vê do expediente de ID 11975884, as peças necessárias já foram 

enviadas ao respectivo departamento para elaboração dos cálculos. 

Ainda, como constou na decisão de ID 11880897, retornando os cálculos, 

guardada a sua proporção, está autorizado o levantamento dos valores 

em favor do Exequente, evitando demora na liberação. Assim, mantenho 

na íntegra a decisão já lançada no ID 11880897. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 15 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000304-50.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Antes de decidir sobre a manifestação do Executado, por meio 

da petição de ID 10103220, alegando que o sequestro afronta a 

Constituição Federal, haja vista que o pagamento de débitos judiciais de 

entes públicos deve ser por meio de RPV e precatórios, nos termos do 

artigo 100 da CF, pugnando pela desconstituição da penhora realizada e a 

manifestação da Exequente, pugnando pela manutenção da penhora para 

satisfação do débito,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, façam-me os autos conclusos para 

decisão dos pedidos das partes. Cumpra-se, expedindo 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: 8010278-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ROBAINA 42431190153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. A parte Reclamante, devidamente intimada, 

apresentou diversos endereços para possível localização da parte 

Reclamada. Todavia, considerando que a parte Reclamada é pessoa 

jurídica de direito privado, defiro em parte o pedido de ID 11837882, para 

determinar sua citação, por meio de AR, apenas no endereço da própria 

empresa ré (Rua Spipe Calarge, 597, TV Morena, CEP 79050-261 – Campo 

Grande/MS). Outrossim, deverá ser expedida citação, concomitantemente, 

por meio de AR, no endereço descrito na inicial (Rodovia BR 070, KM 26, 

s/n°, Fazenda Mutum, Zona Rural, cidade de Dom Aquino, CEP: 

78.830-000). A propósito, necessário destacar que conforme Enunciado 5 

do Fonaje, a “correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor”. Portanto, designe-se nova Audiência de Conciliação, nos 

termos do artigo 16 da Lei 9.099/95, com lapso temporal suficiente para o 

retorno dos mandados expedidos, especialmente por ser em outro estado 

da federação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 21 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI CONCEICAO VICOCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000170-86.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a Requerente, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos os seus documentos pessoais (CPF, 

CIRG), bem como, comprovar o seu endereço, eis que tais documentos 

não foram apresentados com a peça exordial, sob pena de indeferimento, 

conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, sanada a omissão, conclusos para apreciação do pedido de tutela 

de urgência. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000370-64.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE BRITO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI CONCEICAO VICOCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000170-86.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a Requerente, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos os seus documentos pessoais (CPF, 

CIRG), bem como, comprovar o seu endereço, eis que tais documentos 

não foram apresentados com a peça exordial, sob pena de indeferimento, 

conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, sanada a omissão, conclusos para apreciação do pedido de tutela 

de urgência. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA ROSA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, se manifestar do pagamento juntado aos autos. 
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É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1001030-24.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. É 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 21 de março de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA COCCO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (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 CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 8011404-48.2015.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 21 de março de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data 21/03/2018, procedi com a habilitação 

do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES para a parte 

requerida, nos termos da Contestação juntada no ID: 9890359, uma vez 

que, até esta data não havia sido habilitado. Que procedo com a sua 

intimação do teor da r. sentença proferida nos presentes autos, bem 

como, para querendo, no mesmo prazo apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto.É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-57.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA TOMAZELLI COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de ID 1285013, e na forma 

estabelecida pelo art. 655-A do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 

04/2007-CGJ, procedo ao bloqueio on-line da quantia remanescente de R$ 

3.106,48 (três mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos), tomando 

por base o CPF da parte requerida (869.873.211-91), conforme cálculo 

anexo. Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE o devedor para que, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Infrutífera a 

providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens penhoráveis do 

Executado, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FEALHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

8010384-85.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração manejados por BNP BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., alegando, 

em suma, que a sentença proferida incidiu em erro, notadamente porque 

apresentou a contestação tempestivamente. Entretanto, o Juiz Leigo 

afirmou que não houve a apresentação de referida peça pela parte 

Embargante (ID 4304229). Conforme certidão anexada no ID 4321141, 

verifica-se que a parte Embargante BNP BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. 

apresentou a contestação, porém a selecionou como sigilosa, o que 

impede sua visualização para alguns usuários do sistema. A parte 

reclamada BANCO DO BRASIL S/A também manejou embargos de 

declaração, em razão da omissão apontada em sentença, uma vez que 

deixou de especificar a forma de responsabilização quanto ao pagamento 

de indenização por danos morais pelo requeridos, bem como quanto à 

obrigatoriedade de transferência do valor depositado pelo autor em 

agência estrangeira. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, 

obscuridade ou omissão, e erro material, o que se infere do expediente 

mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que, de fato, o comando 

sentencial em referência se equivocou, contrariando a prova dos autos, 

uma vez que afirmou a inexistência de contestação pela parte Embargante 

BNP BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., quando, ao revés, a petição está 

devidamente anexada no ID 1406997. Entretanto, apesar deste 

reconhecimento, é certo que referida peça foi anexada como “sigilosa”, o 

que evita que alguns dos usuários tenham acesso integral ao conteúdo, 

dentre deles o Juiz Leigo. Aliado a isso, é cediço que tal anotação é 

realizada apenas pelo Advogado peticionante que representa a parte 

Embargante BNP BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., no caso, Dra. Maria 

Carolina Vianna Couto. Não se olvidando, ademais, a possibilidade de 

ocorrência de erro sistemático. Todavia, tal constatação poderá ser 

levantada apenas pela parte Embargante BNP BRASIL BANCO MULTIPLO 

S.A., a qual deverá entrar em contato com a Central de Atendimento para 

Suporte do PJE, a fim de verificar se houve, de fato, algum erro do Sistema 

PJE. Dito isso, entendo que, muito embora se verifique tal equivoco, neste 

momento processual, em que já foi proferida sentença meritória, bem como 

aliado ao fato de que nos embargos aclareatórios não são passíveis da 

alteração do conteúdo do julgado, mas sim servem para decidir 

estritamente acerca de eventual obscuridade ou contradição, suprir 

omissão ou a correção de erro material, tenho que os presentes embargos 

não merecem conhecimento. Isso porque, a substância do julgado deve 

ser mantida, visto que os embargos não visam a reforma da decisão, mas 

apenas serve como instrumento para correção de erros visíveis e aclarar 
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eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro material, mas que 

mantenham o mesmo teor decisório exarado anteriormente. In casu, 

reitera-se que, no caso versado, a parte Embargante BNP BRASIL BANCO 

MULTIPLO S.A. busca o reconhecimento da apresentação da contestação 

de forma tempestiva, o que poderia trazer ao julgador a necessidade de 

rever inteiramente o julgado ou até mesmo invalidar a sentença já 

prolatada, o que, evidentemente, não pode ser feito pelo Juiz a quo e por 

meio dos Embargos. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao 

mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração 

da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Por sua 

vez, quanto às alegações da parte Embargante BANCO DO BRASIL S/A, 

entendo que, igualmente, resta evidenciada a ausência de pronunciamento 

quanto à responsabilização pelas Reclamadas. Isso porque, no Projeto de 

Sentença de ID 3639220, a inicial foi julgada inteiramente procedente, 

condenando os Reclamados ao pagamento por danos morais e à imediata 

transferência do valor depositado pelo autor em agência estrangeira. De 

outro lado, não restou consignado a forma desse pagamento. Ou seja, a 

qual das partes reclamadas será responsabilizada ao pagamento das 

condenações impostas, se seria de forma individual ou solidária. Ocorre 

que, evidenciado o erro deste Juízo ao não analisar a contestação a parte 

Embargante BNP BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., consequentemente, 

poderá gerar implicações no pedido formulado pela parte Embargante 

BANCO DO BRASIL S/A. Desta forma, pelo mesmo motivo 

supramencionado, deixo de conhecer os Embargos manejados pela parte 

Embargante BANCO DO BRASIL S/A. Posto isso, e por tudo mais que 

consta dos autos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados 

pelas reclamadas BANCO DO BRASIL S/A e BNP BRASIL BANCO 

MULTIPLO S.A., mas para NEGAR-LHES provimento. REABRO o prazo 

para interposição de recurso, nos termos da lei. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 21 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-15.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010432-15.2014.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente, por meio da petição de ID 12191050, pede pela liberação do 

valor bloqueado nos autos, informando a conta bancária para a 

transferência. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Compulsando os 

presentes autos, observa-se que a Turma Recursal deu provimento ao 

recurso inominado interposto pela Executada, reduzindo o valor da multa 

cominatória, consoante Acórdão juntado ao ID 12051109. Por oportuno, 

transcrevo o dispositivo do mencionado Acórdão: “Pelo acima exposto, ao 

recurso para reduzir, nos DOU PROVIMENTO moldes do artigo 537, §1º, 

inciso I, do NCPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na 

importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que a partir desta 

data deverá sofrer a devida correção monetária pelo INPC e ainda juros de 

mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.” No presente feito houve 

bloqueio pelo sistema Bacenjud do valor de R$34.800,00 (trinta e quatro mil 

e oitocentos reais) em contas bancárias da Executada, conforme se vê do 

documento de ID 58292018. Desta forma, merece acolhimento o pedido de 

levantamento postulado pelo Exequente. Assim, DETERMINO o 

levantamento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 

favor do Exequente, em conta indicada por ele, nos termos da petição de 

ID 12191050. O valor remanescente do bloqueio realizado nos autos 

deverá ser restituído para a Executada por meio de alvará, em conta 

bancária a ser por ela informada. 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, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-02.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010461-02.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. A parte Executada se insurge quanto ao cumprimento de 

sentença, sustentando, em suma, haver excesso de execução. A 

Executada, por meio da petição de ID 9711257, pugnando pela extinção do 

feito, diante da existência de coisa julgada. Instado a se manifestar, o 

Exequente pugnou pela improcedência do pedido de coisa julgada, 

requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Decido. - Da 

Coisa Julgada: Destaca-se que a coisa julgada pode ser reconhecida, até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, conforme artigo 485, inciso V, § 3º, do NCPC. Entretanto, 

ressalta-se que não há que se falar coisa julgada, pois a outra ação 

(Autos nº 8010595-54.2014), que se encontra extinta, com trânsito em 

julgado, possui causa de pedir diversa, ou seja, se referem a outros 

valores e a outros contratos firmados em nome do ora Exequente, também 

a parte Requerida é outra, pois o CNPJ não é o mesmo do presente feito. 

Assim, julgo improcedente o pedido, eis que não há coisa julgada. - Da 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença: A controvérsia entre as partes 

cinge-se, em suma, pelo excesso de execução da quantia executada. 

Cumpre ressaltar que na sentença houve condenação em danos morais e 

materiais, porém, o Exequente formalizou o cumprimento de sentença 

somente quanto aos danos morais. Diante da apresentação de cálculos 

por ambas as partes, este Juízo, realiza o cálculo acerca do débito 

executado, em anexo. Inicialmente, anota-se que o cálculo apresentado 

pelo Exequente constou como data de início da correção monetária a data 

de 23.04.2014 e taxa de juros de 1,0% ao mês simples, pro-rata die (ID 

4873783). O Executado, por sua vez, da mesma forma, constou a data de 

início da correção monetária 23.04.2014 (ID 8830335 – pág. 5). Portanto, 

os cálculos estão em desacordo com o estipulado na sentença 

(ID1258534). Nessa linha, considerando a condenação fixada em 

sentença (R$ 10.000,00), acrescida de correção monetária pelo IGPM, a 

incidir desde o arbitramento (13.01.2014) e juros legais de 1,0% ao mês 

(simples), desde a citação (22.06.2013) e multa de 10%, chega-se a 

quantia de R$ 20.001,81 (vinte mil, um real e oitenta e um 

centavos)46102.2013. Consigna-se, ademais, que a correção monetária e 

os juros foram aplicados até a data de 13.07.2017, quando houve nos 

autos a comprovação do depósito pela parte Executada para garantia (ID 

8830316). Portanto, tendo em vista que a parte Executada realizou o 

deposito no valor de R$ 22.041,53 vê-se que a diferença do valor devido 

(R$ 20.001,81), é de R$ 2.069,72 (dois mil e sessenta e nove reais e 

setenta e dois centavos), ou seja, além do que é postulado pela parte 

Exequente. Por corolário, a quantia remanescente de R$2.069,72 (dois mil 

e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), deverá ser restituída 

ao Executado. Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedidos 

aduzido pela parte Executada, por meio da Impugnação à Execução. Por 

consequência, DETERMINO, desde já, a liberação de parte do valor 
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depositado nos autos (ID 8830316) em favor da parte Exequente, em 

conta indicada por ela, na quantia de R$ 20.001,81 (vinte mil, um real e 

oitenta e um centavos). Igualmente, quanto ao valor excedente bloqueado 

de R$2.069,72 (dois mil e sessenta e nove reais e setenta e dois 

centavos, DETERMINO a restituição à parte Executada, em conta a ser 

indicada por ela. Por fim, face à quitação do débito, julgo extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde–MT, 15 de março 

de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Antes de decidir sobre a manifestação do 

Executado, por meio da petição de ID10052162, alegando que o sequestro 

afronta a Constituição Federal, haja vista que o pagamento de débitos 

judiciais de entes públicos deve ser por meio de RPV e precatórios, nos 

termos do artigo 100 da CF, pugnando pela desconstituição da penhora 

realizada e a manifestação da Exequente, pugnando pela manutenção da 

penhora para satisfação do débito,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, façam-me os autos conclusos 

para decisão dos pedidos das partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY MADALOSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010899-57.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada comprovou o cumprimento da 

condenação, pugnando pela extinção da ação, conforme comprovantes 

de depósitos acostados aos autos (ID 10412571 e 11399908). A 

Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância com os valores 

depositados e, em seguida, pede pela extinção da ação (ID 11435043). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 10412571 e 11399908), 

em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos do 

petitório de ID 11288725. 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, 21 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUREANE DOLORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000181-18.2018.8.11.0051 Sentença. Visto etc. Cuida-se de 

ação ordinária de obrigação de fazer c.c consignação em pagamento e 

dano moral com pedido de antecipação de tutela proposta por Aureane 

Dolores dos Santos, devidamente qualificada, em face da UNIC 

Educacional Ltda, qualificação incompleta, sem indicação de endereço, 

constato apenas “campus primavera do leste”. O artigo 4º, inciso III da Lei 

9.099/95, dispõe sobre a competência no caso em tela, verbis: “Art.4° É 

competente, para as causas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio 

do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza.” Em análise detida dos autos, 

percebe-se no pedido inicial que o endereço e domicílio da Reclamante 

constou como sendo na: “Rua: Gaivota, qd 26 lote 09 bairro: cidade alta II, 

primavera do leste-MT. Ademais, o comprovante de endereço juntado aos 

autos está praticamente inelegível e encontra-se em nome de terceiros. 

Não obstante a isso, não constou o endereço da promovida, indicado na 

exordial apenas: “campus primavera do leste”. Com efeito, diante dessas 

premissas é certo que o caso dos autos não enquadrou-se nas hipóteses 

do artigo acima mencionado, não pertencendo, portanto, à competência 

territorial deste Juizado. Portanto, a parte reclamante deverá ajuizar a 

demanda perante o Juizado do foro competente. Diante do exposto, 

indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Proceda-se as anotações estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde –MT, 

19 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010902-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010902-12.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou deposito judicial do valor do 

débito em execução, pugnando pela extinção e arquivamento dos autos 

(ID 4279740 e 11664466). A parte Exequente, por sua vez, concorda com 

o valor depositado pela Executada, requerendo o levantamento (ID 

12298623). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 4279740 e 11664466), em 

favor da parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos do 

petitório de ID 12298623. 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, 20 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDICLEIA CORDEIRO TELES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000416-19.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou deposito judicial do valor da 

condenação, pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (ID 

11341371). A parte Exequente, por sua vez, concorda com o valor 

depositado, pleiteando a liberação da importância depositada (ID 

11773353). 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. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 11341371), em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

11773353. 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, 21 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

NOMEAR a Senhora JAQUELINE RODRIGUES MENESES, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 1811742-2 - SJSP /MT - inscrita no CPF sob nº 

015.606.251-80, para exercer o cargo em comissão de ASSESSORA DE 

GABINETE II - PDA-CNE-VIII, do Meritíssimo Juiz de Direito Substituto da 

Segunda Vara Judicial desta Comarca, Doutor Darwin de Souza Pontes, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 21 de março de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56711 Nr: 2304-43.2016.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Luis Fasolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANTONIO OHLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Marcel 

Alexandre Lopes - OAB:OAB/MT-6454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por 

EMERSON LUIS FASOLO contra a autoridade coatora NILTON ANTÔNIO 

OHLAND, secretário de finanças do Município de Canarana/MT, 

devidamente qualificados na inicial, com o argumento de violação de direito 

líquido e certo e com fundamento no art. 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal e nos termos da Lei nº. 12.016/09.

Recebida a inicial, foi determinada ao impetrante a emenda da inicial, para 

indicação da autoridade coatora correta (fl.100), devidamente emendada 

nas fl. 101.

O Impetrante, em síntese, argumenta que é servidor público estável do 

Município de Canarana/MT, nomeado em 1990, após aprovação em 

concurso público para o cargo de auxiliar de tributos, ficando lotado na 

Secretaria Municipal de Finanças por um período de 24 (vinte e quatro) 

anos.

Aduz ainda que dia 07.04.2015 retornou da sua licença que havia retirado 

em 08.04.2013, por motivos de interesse particular. Porém, quando 

retornou para assumir seu cargo em função, fora designado para fazer 

parte da grade de escala dos fiscais plantonistas no Posto Fiscal de Serra 

Dourada.

Que a princípio houve a concordância por parte do impetrante no 

redirecionamento do trabalho para aquele setor, no entanto em 29.08.2016 

fez um requerimento solicitando a retomada do seu cargo como auxiliar de 

tributos na sede da Prefeitura Municipal, sendo o pedido indeferido pelo 

Secretário de Finanças, ora impetrado.

Sendo assim, argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores 

da concessão da medida liminar, uma vez que caracterizados o fumus 

boni iuris e o periculum in mora.

Diante disso, requer liminarmente, que seja determinado que o Secretário 

de Finanças, Nilton Antônio Ohland, autoridade coatora, imediatamente, 

redirecionado ao cargo de auxiliar de tributos, para o qual prestou 

concurso.

Com a inicial juntaram os documentos às fls. 16/98 e 102/105.

Liminar postergada (fls. 106).

O Município de Canarana prestou informações no sentido de que a) não 

houve desvio de função do requerente; b) que a remoção dele foi 

devidamente motivada. Postula pela improcedência do pleito (fls. 112/114).

O Ministério Público entende que a demanda deve ser improcedente (fls. 

125), por entender que o posto de trabalho (Serra Dourada) faz parte dos 

locais de trabalho possíveis a quaisquer dos servidores do Município.

É o relato. DECIDO.

A demanda não procede.

QUANTO AO DESVIO DE FUNÇÃO. O demandante é auxiliar de tributos, 

tendo como missão, acompanhar os fiscais de tributos (LC 125/2014, 

Anexo III, fls. 112-verso), sendo que as atividade desenvolvidas no Posto 

de Controle Serra Dourada, são em parceria com o Estado de Mato Grosso 

(Portaria SEFAZ 044/2016), sendo que apenas são exigidos que os 

servidores lá atuantes sejam efetivos ou comissionados da área tributária 

(artigo 9º).

Portanto, de fato, não há desvio de função do requerente tal como por ele 

argumentado, dado que sendo servidor da área tributária, e não fazendo a 

aludida portaria menção à Fiscal de Tributos, naturalmente o requerente se 

enquadra na situação acima indicada.

QUANTO À REMOÇÃO.

Tal instituto é regido pelos artigos 50 e 51 a LC 028/2002.

“Art. 50. A remoção é deslocamento de servidor, a pedido ou “ex-officio”, 

com ou sem mudança de sede, observada a existência de vaga.

Art. 51. A remoção será feita:

I – De uma Secretaria para outra;

II – De uma localidade para outra dentro do território do Município no âmbito 

de cada Secretaria, desde que haja concordância das partes.”

O local de trabalho foi alterado mediante anuência das partes em 

abril/2015, passando o requerente a exercer suas atividades no Posto de 

Controle em Serra Dourada (BR-158).

Passado mais de um ano da mudança do local de trabalho, o requerente 

postulou para voltar ao antigo local de trabalho (sede da Prefeitura).

Com efeito, na medida em que o servidor se afastou por interesse 

particular, naturalmente precisou o Município trazer outra pessoa, à sua 

antiga lotação, pela continuidade do serviço público.

E com o seu desejo de retornar ao antigo posto (sede) decerto, tal 

situação traz prejuízos à organização administrativa, porque será 

necessário remanejamento de pessoas, que em legítima situação, dado 

que o requerente se afastou do trabalho por interesses meramente 

pessoais.

Portanto, a remoção tendo sido realizada em comum acordo e dentro da 

margem de discricionariedade razoável do Município, não há que se taxar 

o ato de ilegal. Do contrário, assente no melhor interesse público conforme 
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afirmado.

Isto posto, denego a segurança, julgando extinto o processo, com 

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

Civil.

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso).

Sem honorários (artigo 25 da LMS).

 PRI.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63766 Nr: 3109-59.2017.811.0029

 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: KW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3109-59.2017.811.0029

Código: 63766

Cível

 Decisão.

Vistos etc.

 Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 15.

Conforme analise dos autos, DETERMINO que oficie o Cartório de 2° Oficio 

desta comarca de Canarana/MT, para que apresente certidão de 

nascimento da requerente atualizada, assim como copias do Livro de 

Registro.

Logo após, abra-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Canarana, 19 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48590 Nr: 921-64.2015.811.0029

 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: ILP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 921-64.2015.811.0029

Código: 48590

Cível

 Decisão.

Vistos etc.

 Em analise detalhada dos autos, verifica-se que conforme a sentença de 

fls. 33 foi cumprida todas as determinações. Assim como em certidão de 

fls. 49 consta que transitou em julgado sem interposição de recurso, 

devidamente intimada à requerida em fls. 45, assim como intimado o 

requerente pelo seu patrono.

Desta forma cumprida todas as formalidades, DETERMINO que a secretaria 

arquive os autos, procedendo as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Cumpra-se.

Canarana/MT, 12 de Março de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo na 

pessoa do seu Procurador, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação, que por falta de tempo hábil para efetuar a citação, foi 

redesignada automaticamente para o dia 03/05/2018, às 15h10min(MT), 

que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do 

Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. 

Canarana-MT, 21 de março de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 788-08.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Lescano Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 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 dos termos da r. sentença, em síntense transcrita: "Desta forma, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

487, III, “b”, do NCPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em 

vista que o requerido não compareceu ao processo. Custas e despesas 

processuais na forma do art. 90, §3°, do NCPC. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 846-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - OAB:OAB 

MT 17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, considerando que a avaliação é datada de 

23/4/2012, ou seja, há quase 6 anos, impulsiono os autos a fim de que 

seja expedido mandado de reavaliação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 846-50.2009.811.0024
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - OAB:OAB 

MT 17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 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 

reavaliação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 2614-40.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesarino Delfino Cezar

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37137 Nr: 3747-88.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Mendes Martins Junior

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 4351 Nr: 14-71.1996.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Frederico Müller, Julio Strubing Muller Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9.022, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo 05 dias, 

acerca da tentativa infrutífera de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 2680-20.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria da Silva

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41272 Nr: 2633-46.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mylenar LTDA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 3407-47.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bueno Dias

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35097 Nr: 2896-49.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40268 Nr: 3063-95.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Campos Borges
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 2968-65.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41014 Nr: 2686-27.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38929 Nr: 1399-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Bussiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Augusto Góis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Frederico Muller Neto - 

OAB:OAB/MT 9904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa infrutífera de penhora "on line", sob pena 

de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 72-44.2014.811.0024

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Serra Azul Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 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 dos termos da r. decisão de fl. 118, devendo apresentar 

depositário ao Sr. Oficial de Justiça, antes do cumprimento do mandado, 

bem como para apresentar réplica à contestação de fls. 83/93, E AINDA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, para cumprimento do mandado de reintegração de posse, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 14781 Nr: 1159-50.2005.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Conceição Duarte Bicudo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dácio Mesquita Bicudo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PEDROSO MORAL 

QUEIROZ - OAB:313675

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada DÉBORA PEDROSO MORAL QUEIROZ, acerca da decisão de 

fls. 93, a seguir transcrita: "Vistos etc. Preliminarmente, desentranhe-se o 

petitório de fls. 82/91, restituíndo-o ao patrono correspondente, por se 

tratar de ação própria a ser intentada, uma vez que nos presentes autos 

já se operou a coisa julgada. Quanto ao pedido de sobrepartilha, de fls. 

75/76, na forma do art. 670 do CPC, intime-se os demais herdeiros (fl. 36) 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se a Fazenda 

Pública e os demais interessados, que deverão se manifestar sobre os 

valores atribuídos aos bens, podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro em 15 (quinze) dias, ou atribuir valores, que poderão ser aceitos. 

(art. 626, CPC). Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 918-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, Rafael Furtado Ayres - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa infrutífera de penhora "on line", sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 1609-80.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos - OAB:2218/RO

 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 

executada acerca da penhora "on line" nos autos às fls. 39, para, no 
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prazo de cinco (5) dias,(art. 854 do CPC), comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33245 Nr: 2413-19.2009.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - Instituto Educacional Matogrossence (UNIVAG)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Carla de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - 

OAB:19442/O, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237, Marcelo Ambrosio 

Cinta - OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa infrutífera de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 846-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - OAB:OAB 

MT 17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Vistos etc.

Defiro o pedido para a realização de alienação judicial.

Requisite-se antes de realizar a hasta pública as seguintes certidões, 

conforme determina o “art. 1.083 da CNGC:

a) certidão atualizada do registro imobiliário;

b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND - Certidão Negativa de Débitos), devendo 

constar do ofício que o imóvel será levado à praça, com indicação precisa 

do número dos autos, nome das partes e valor do débito;

c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do Dec.-Lei nº 

147/67);

d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se 

for imóvel rural, que comprove o cadastro do imóvel junto ao Sistema 

Nacional de Cadastro Rural SNCR.

Advirto, ainda que, nos termos do dispositivo supra, a ausência de 

resposta aos ofícios expedidos, no prazo fixado, não impedirá a 

realização da praça.

Na sequência, encaminhem-se os autos à Diretoria do Foro para 

realização de alienação judicial, por leiloeiro credenciado, nos termos do 

Provimento nº 25/2011/CM com as alterações do Provimento nº 

24/2012/CM.

Cinco dias antes da realização do 1º Leilão, proceda-se à atualização do 

débito e do valor do bem penhorado.

Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 3161-80.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Mauricio Caverni Friedlander

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal na qual se objetiva a satisfação de 

crédito de natureza tributária.

Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 É o relatório.

Decido.

Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o disposto 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando, assim, por 

satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

Proceda-se com a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer 

nos autos, expedindo-se o alvará de levantamento dos valores, após a 

juntada dos dados bancários pertinentes.

Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já sua 

extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 616-66.2013.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos - OAB:2218/RO

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil 

c/c art. 11 da Lei de Execuções Fiscais); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por ESTADO DE MATO GROSSO no montante de R$ 

34.417,74, no CNPJ/CPF de THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA, sob 

o nº 954.585.141-49.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como 

Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias.

Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a 

respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 2021-16.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Luiz da Silva Rodrigues

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 
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Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. 

...CONCLUSÃO.Assim, não recebo o cumprimento de sentença proposto 

pelo AUTOR com base na fundamentação supra.Procedido os 

levantamentos dos valores da sentença já liquidada por alvará, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 1609-80.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos - OAB:2218/RO

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil 

c/c art. 11 da Lei de Execuções Fiscais); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por ESTADO DE MATO GROSSO no montante de R$ 

17.140,10, no CNPJ/CPF de THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA, sob 

o nº 954.585.141-49.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como 

Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias.

Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a 

respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 2917-54.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Pires Modesto

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 2856-96.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaura Mendes

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40614 Nr: 2850-89.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangelica

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 3359-20.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Manoel Albernaz

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 3483-71.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Marcia Moraes de Souza

 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: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36756 Nr: 3457-73.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Maria M. Dias Costa

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 
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manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35685 Nr: 3006-48.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35305 Nr: 2878-28.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 722 Nr: 112-51.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Beneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Médica de Mato Grosso, Gilmar 

Francisco Milan, Air Praeiro Alves, Marilda Marques Silva Milan, Ronaldo 

Rascher, Luiza Helena Lopes Rascher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air Praeiro Alves - OAB:4387, 

João Batista Beneti - OAB:3065/MT, Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 

executada acerca da penhora realizada nos autos para, querendo, no 

prazo de (05) dias, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 2254-08.2011.811.0024

 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): Garcia Distribuidora de Água e Gáz Ltda - ME, 

Oswaldo de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco)dias, acerca da tentativa infrutífera de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32744 Nr: 2080-67.2009.811.0024

 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): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, 

Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa frustrada de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 1721-20.2009.811.0024

 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): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas, Antonio Benevides de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Resende Fortes 

Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa infrutífera de penhora "on line".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 2726-04.2014.811.0024

 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): Wilson José de Andrade Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511

 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 

executada acerca da penhora realizada nos autos, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 2726-04.2014.811.0024

 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): Wilson José de Andrade Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 
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considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil 

c/c art. 11 da Lei de Execuções Fiscais); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por IBAMA no montante de R$ 20.483,274, no CNPJ/CPF 

de WILSON JOSÉ DE ANDRADE GUEDES, sob o nº 269.895.736-00.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como 

Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias.

Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a 

respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 3466-59.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrao Vilela dos Anjos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...]CONCLUSÃO.Assim, não recebo o cumprimento de sentença proposto 

pelo AUTOR com base na fundamentação supra.Procedido os 

levantamentos dos valores da sentença já liquidada por alvará, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Intimem-se.Cumpra-se 

e x p e d i n d o  o 

necessário......................................................................................................

.........................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 40660 Nr: 3011-02.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Olavo Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Aparecido de Oliveira 

- OAB:7549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99261 Nr: 5425-60.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Souza, Erasmo Marino Correa 

de Siqueira, Gean Paulo Lima Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL ALVES DE SOUZA, Cpf: 

06763125194, Rg: 2354592-7, Filiação: Juliana de Souza e Manoel da 

Alves da Silva, data de nascimento: 21/05/1995, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.I. Tendo em vista que, por ocasião da audiência de 

custódia, restou consignado telefone de contato do denunciado Daniel (65 

– 99313-9421), tente-se a sua localização por meio de contato telefônico, 

o que se justifica a fim de garantir a efetividade dos atos processuais.II. 

Restando negativa, a diligência mencionada no item anterior, CITE-SE o réu 

DANIEL ALVES DE SOUZA por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito.No edital deverá constar a advertência de que em 

sua resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). II. No que 

se refere ao denunciado Gean Paulo Lima Nascimento, solicite-se a 

missiva expedida para a sua citação, devidamente cumprida, já que se 

trata de processo de réu preso. Se necessário, adite a deprecata para 

informar que o referido réu está preso em processo que tramita perante a 

Justiça Criminal da Capital, conforme certificado.III. Apresentada a 

resposta do réu Gean Paulo, tragam os autos conclusos.IV. Expeça-se o 

necessário, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.V. 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75114 Nr: 2456-43.2015.811.0024

 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: Gonçalina Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 4378-85.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIR RICARDO MALI NASR E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Certifico que, decorreu o prazo para o exequente manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa do oficial de justiça. Assim, 

IMPULSIONO o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte executada, pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar-se nos presentes autos. Bem como, informando que 

trata-se de processo virtual podendo ser acessado através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 691-71.2014.811.0024

 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: HPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS-C-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

solenidade assinalada nestes autos para o dia 10 de maio de 2018, às 

14h15min.

 II. Procedam-se às intimações, notificações e requisições necessárias.

 .

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81065 Nr: 1520-81.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AGUIAR DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o(a) advogado(a) Ana Paula Silva Queiroz, OAB/MT 21.165, 

foi cientificado(a) da redesignação da audiência de instrução e julgamento, 

comprometendo-se em comparecer ao ato juntamente com a parte e 

testemunhas independentemente de intimação no dia 10.5.2018 às 

13h30min, conforme ciente abaixo.

Chapada dos Guimarães-MT, 7 de março de 2018.

Elieth Conceição de Melo Barbosa

Gestora Judicial

Ana Paula Silva Queiroz

OAB: 21.165

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 38854 Nr: 1319-65.2011.811.0024

 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: Vanderleia Aparecida Pereira, ADPC, GJPC

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da manifestação do INSS nos autos. Assim 

sendo, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo 

de 30 dias, apresentar nos autos a comprovação do requerimento 

administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88373 Nr: 517-57.2017.811.0024

 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: LEONIDAS CORREA DE SOUZA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Magistrado designado para jurisdicionar nesta vara 

necessitou ausentar-se em virtude de licença médica e o Juiz que 

responde em Substituição Legal, atua na Comarca de Campo Verde-MT, 

razão pela qual a audiência assinalada para esta data será realizada no 

dia 10.5.2018, às 16h30min.

Certifico ainda que os advogados e as partes foram cientificados da nova 

data, conforme ciente abaixo.

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2018.

Elieth Conceição de Melo Barbosa

Gestora Judiciária

João Paulo Carvalho Feitosa

Advogado da Parte autora

Leonidas Correa de Souza

Parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 64667 Nr: 690-86.2014.811.0024

 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: José Duarte

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Magistrado designado para jurisdicionar nesta vara 

necessitou ausentar-se em virtude de licença médica e o Juiz que 

responde em Substituição Legal, atua na Comarca de Campo Verde-MT, 

razão pela qual a audiência assinalada para esta data será realizada no 

dia 10.5.2018, às 16h45min.

Certifico ainda que os advogados e as partes foram cientificados da nova 

data, conforme ciente abaixo.

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2018.

Elieth Conceição de Melo Barbosa

Gestora Judiciária

Bianca Reis Carmona

 Advogado(a) da Parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98568 Nr: 5149-29.2017.811.0024

 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: RAYNNARA LEANDRA ALMEIDA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Magistrado designado para jurisdicionar nesta vara 

necessitou ausentar-se em virtude de licença médica e o Juiz que 

responde em Substituição Legal, atua na Comarca de Campo Verde-MT, 

razão pela qual a audiência assinalada para esta data será realizada no 

dia 10.5.2018, às 17h.

Certifico ainda que os advogados e as partes foram cientificados da nova 

data, conforme ciente abaixo.

Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 2018.

Elieth Conceição de Melo Barbosa

Gestora Judiciária

Bianca Reis Carmona

 Advogado(a) da Parte autora

Rhaynnara Leandra Almeida

Parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74641 Nr: 2233-90.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismar de Souza Miranda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO MIRANDA DE OLIVEIRA, CAMILA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que informe quanto a 

eventuais valores depositados em nome do falecido.

II. Posteriormente, intime-se o inventariante para que apresente eventual 

plano de partilha amigável assinado por todos os herdeiros.

 III. Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64667 Nr: 690-86.2014.811.0024

 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: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS-C-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

solenidade assinalada nestes autos para o dia 10 de maio de 2018, às 

16h45min.

 II. Procedam-se às intimações, notificações e requisições necessárias.

 .

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 1962-57.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 176/187.

II. Intime-se a 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.

III. 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;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA LIMA ZERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (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 da sentença ID 11791206. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de 

março de 2018 - Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ALMEIDA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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%). 

Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018 - Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que a Impugnação ao Cumpriento de Sentença ID 12276334/12276335 

foram protocolados tempestivamente pela parte promovida. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para se 

manifestar, nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.Chapada 

dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-13.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GORETE SCALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-10.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, 

sob pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020003-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 10/04/2018 Hora: 14:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 21 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

IDEAL INVEST S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

JULIO CESAR DE MORAES OAB - MS0013740S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LUIZ DA GLORIA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de março de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELCINEIA MOURA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos ante o retorno da 2ª Instância, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento. Chapada dos 

Guimarães-MT, 21 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000444-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000444-79.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME Vistos. Considerando que 

não houve pedido do benefício da justiça gratuita na petição inicial, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, da 

CNGC. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de março de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 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: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.(...).Quanto ao pedido de revogação da liminar efetuado pela 

defesa, este não merece acolhida. Com efeito, como ponderado pela parte 

autora, a par de decisão liminar que concedeu o pedido da parte autora, 

existe acórdão emanado do TJMT que ratifica a decisão. De outro lado, a 

mera confusão de datas não tem densidade suficiente para afastar o 

exame efetuado não só pelo Magistrado de primeiro grau, mas também 

pelos Desembargadores desta Corte de Justiça. Ademais, o alegado 

ajuste firmado entre o informante Paulo e os requeridos data do ano de 

2010, e, assim, decorrido mais de 08 (oito) anos, é plenamente natural 

eventuais pequenos equívocos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

revogação da liminar.De outro lado, DEFIRO o pedido da parte autora para 

que se dê pleno cumprimento tanto à decisão liminar, quanto ao acórdão 

proferido pela Instância Superior, quanto à decisão prolatada à fl. 142 e 

verso, intimando-se nesta ocasião o demandado Sr. Milton do Nascimento 

Carlos para que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária de 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), na forma do estipulado na decisão liminar de fls. 

69/70.Com isso, DEFIRO outrossim o pedido de intimação da parte ré Maria 

de Fátima Carlos para que cumpra a mesma determinação, ou seja, 

desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária de 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).Caso não haja cumprimento voluntário da decisão, o decisório de fl. 

142 e verso já autorizou a expedição de mandado de reintegração de 

posse.Complementando a referida decisão, DEFIRO, desde já, a utilização 

de força policial inclusive com arrombamento de portas, caso necessário, 

na licença do art. 301 c.c. o art. 519, art. 536, § 1º, c.c. o art. 782, § 2º e 

art. 846, todos do NCPC.(...).Após, com o retorno das precatórias 

cumpridas, encerrada a instrução, dê-se vista dos autos às partes para 

as alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias, primeiramente à 

parte autora e depois à defesa.

 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

 Certifico que nesta data encaminho a RETIFICAÇÃO da publicação sob 

número 10221, disponibilizado em 20/03/2018. Sendo, abaixo, a publicação 

correta. 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.: 20058 Nr: 9-41.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES UBERLÂNDIA LTDA, OLEGARIO 

OLIMPIO, MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gomes de Santana - 

OAB:5384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 203,50 (duzentos e três seis reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 203,50 (duzentos e três reais 

e cinquenta 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86016 Nr: 3415-30.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAOLA GABRIELE MARTINS DA SILVA, 

Cpf: 05967833102, Rg: 2386469-9, Filiação: Janete Martins e Antonio 

Pereira da Silva, data de nascimento: 21/07/1998, brasileiro(a), natural de 

Apiacás-MT, convivente, estudante, Telefone 66-9908-9916. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição. Negatória de paternidade c/c com 

retificação de registro civil movida por Jhonattan Almeida Marques em face 

de Pedro Enrique Martins Marques, representado por sua mãe, senhora 

Paola Gabriele Martins da Silva, todos qualificados.Argumentou ter 

convivido com a genitora do menor demandado por curto período, quando 

este teria sido concebido, sendo que o registrou como filho. No entanto, o 

padrasto da genitora do requerido lhe informou que ele não era o pai 

biológico do menor. Tanto que ao romperem a sociedade conjugal, 

realizaram de comum acordo exame extrajudicial de DNA com resultado 

negativo de sua paternidade. Razão dos pedidos de exclusão de sua 

paternidade e consequente retificação do assento de nascimento do 

acionado no Registro Civil. Atribuiu valor à causa, instruindo-a com os 

documentos de p. 12/20.Citado o requerido, por meio de sua genitora, 

deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação in albis, 

conforme certidão de p. 25. Manifestação do Ministério Público à p. 29-v, 

pela realização de estudo psicossocial a fim de se averiguar eventual 

existência de paternidade socioafetiva.Estudo social realizado na 

residência da genitora do requerido acostado às p. 37/39.O autor pleiteou 

pela intimação da psicologia, a fim de que seja completado o estudo 

psicossocial na residência da genitora do requerido (p. 41/42).Estudo 

social realizado na residência autor (p. 46/47).Acostou estudo realizado 

pela psicóloga às p. 48/49.Instado, o representante do Ministério Público 

pugnou pelo julgamento procedente do pedido, p. 50/52. É o necessário 

relatório.Julgo.Estando o feito em ordem não necessitando de dilação 

probatória posto tratar-se de matéria de fato e de direito suficientemente 

esclarecida, é admissível o julgamento antecipado da lide no estado em 

que se encontra o feito. Ainda mais porque observada a revelia, cujos 

efeitos, se não tornam verdadeiros os fatos articulados na inicial, pela 

indisponibilidade do direito discutido, pelo menos informam o desinteresse 

do acionado, por sua mãe, em contestar as alegações.Força dos arts. 353 

e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Além disso, o demandado, em 

vez de se defender, claramente anuiu aos pleitos, ainda que 

implicitamente, tanto por não contestar a lide, como, sobretudo, pelo 

parecer técnico do Assistente Social, pois no seu parecer técnico relatou 

que a genitora do requerido está disposta a resolver o problema da 

paternidade de seu filho, sem a necessidade do exame de DNA. Assim, 

sem questionamentos de quaisquer dos interessados, praticamente 

aproximando a demanda da jurisdição voluntária.Exame de DNA 

extrajudicial produzido ao alvedrio das partes, com efeito, atesta sua tese. 

Quer pela ausência de insurgência, que o torna consequentemente válido, 

quer principalmente pelas conclusões no mesmo sentido do que as partes 

pontearam. Noutros termos: O autor apresentou resultado de DNA que 

excluiu sua paternidade sobre o réu, havendo a anuência da parte 

requerida quanto a esta conclusão, de que indubitavelmente o acionante 

não é pai do acionado.Para fins de resolução do pretendido na causa, o 

resultado do exame de investigação de vínculo genético de DNA, ainda 

que extrajudicial, mas com o qual concordaram os litigantes, concluiu não 

ser o autor pai biológico de Pedro Enrique Martins Marques.Nestas 

circunstâncias despiciente mais dilação probatória. A pretensão vertida na 

exordial tem procedência, prosperando no rumo almejado, pelo menos em 

relação ao requerente. Cabe ao marido o direito de contestar a 

paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, o que se dá em ação como 

da espécie. Dicção do art. 1.601 do Código Civil.Se pode o marido 

contestar, o mesmo direito não tem como ser negado ao companheiro ou 

mesmo àquele que manteve relacionamento sexual ou mesmo afetivo 

esporádico com a mãe do filho, como sugere ser este o caso. E se 

ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 

nascimento, o próprio legislador conferiu as exceções em casos de erro 

ou falsidade do registro, sendo evidente o erro. Regra do art. 1.604 do 

Código Civil.A irrevogabilidade de que cuida o art. 1.610 do Código Civil 

não é aplicável ao caso, visto que, apesar do reconhecimento 

espontâneo, na posse de boa-fé, descortinados elementos que 

evidenciam o contrário, sendo que a verdade socioafetiva, que pode 

prevalecer sobre a verdade biológica, não se mostra consistente neste 

caso, conforme estudo psicológico de 48/49. Não se trata de 

irretratabilidade, pela inexistente possibilidade de revogação, mas de 

nulidade decorrente de um estado de paternidade inexistente desde a 

concepção do acionado e que era desconhecido do acionante.Não labora 

em favor do acionado nem esta chamada paternidade socioafetiva. Insta 

dos autos que o casal convivia como se casados fossem, após o 

nascimento do infante o casal logo se separou. A geratriz relata no estudo 

social de p. 38/39 que o requerente já tinha conhecimento de sua gravidez 

quando resolveu morar junto com ela.Ainda que não se elimine eventual 

afetividade entre eles, insofismável que o pai não se deu por satisfeito ou 

tenha se afeiçoado o suficiente a ele, tanto que se insurgiu por esta ação, 

após extrajudicial exame técnico de DNA que laborou em obter, 

confirmando suas desconfianças quanto à paternidade anteriormente 

assumida.Entendimentos pretorianos amparam a pretensão 

(negritado):“AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PROVA PERICIAL. 

EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DO LIAME 

SOCIOAFETIVO. CABIMENTO. 1. Embora o reconhecimento de filho seja 

irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 1.609 do CC) é possível 

promover a anulação do registro civil, quando demonstrada a existência 

de vício no ato jurídico de reconhecimento. 2. Comprovada a inexistência 

do liame biológico através de exame de DNA e não tendo a demandada 

comprovado que o autor, quando formalizou o reconhecimento da filiação 

tinha ciência da inexistência do liame biológico, justifica-se o pleito 

anulatório, ficando claro que o autor foi induzido em erro ao reconhecer a 

filiação. Incidência do art. 333, inc. I e II, do Código Civil. Recurso 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70054338504, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 29/05/2013).” (TJ-RS - AC: 70054338504 RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 

29/05/2013,Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 04/06/2013).“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE CONEXA A AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE 

JULGOU CONJUNTAMENTE AMBAS AS AÇÕES. EXAME DE DNA QUE 

COMPROVOU A AUSÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO ENTRE AS PARTES. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA 

PELO MENOR. RECURSO DO INFANTE EM AMBOS OS FEITOS. ALEGADA 

A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. CONVIVÊNCIA COM O 

APELADO QUE PERDUROU POR APENAS UM ANO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA 

PATERNIDADE PELO APELADO. APELADO QUE REGISTROU O MENOR 

COMO SEU FILHO POR DESCONHECER A REALIDADE DOS FATOS E 

SUPOR QUE O APELANTE, CONCEBIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL 

MANTIDA PELO APELADO COM SUA GENITORA, ERA SEU FILHO 

BIOLÓGICO. ERRO CARACTERIZADO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO QUE 

SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-SC - AC: 

20120851332 SC 2012.085133-2 (Acórdão), Relator: Sérgio Izidoro Heil, 

Data de Julgamento: 13/11/2013,Quinta Câmara de Direito Civil 

Julgado).Exsurge dos autos, por conseguinte, que não há vinculação 

biológica entre a criança e o requerido – comprovada por exame de DNA – 

nem socioafetividade, forte no conjunto probatório, o qual confirma as 

alegações do autor no sentido de ter convivido com o menor apenas nos 

seus primeiros dias de vida, conforme parecer técnico da psicólogo de p. 

49.Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o acionante 

não é o pai biológico e nem socioafetivo do acionado. Logo, hei por bem 

declarar insubsistente a filiação paterna constante no assento de 

nascimento de Pedro Enrique Martins Marques, efetivado sob o n.º 146910 

01 55 2013 1 00050 019 0028919, às fls. 019 do Livro 050 – A, Termo n.º 

28919, do Registro Civil desta Comarca. Por conseguinte, determino a 

retificação no referido assento de nascimento consignado no mencionado 

Registro Civil, de modo a excluir o nome do autor, inclusive do seu 

sobrenome, do nome do acionado, e dos seus pais como avós paternos 

dele no registro de nascimento. Com isso, até que se reconheça a nova 

paternidade, passará a chamar-se Pedro Enrique Martins.Expeça-se 

mandado de retificação, para os consertos devidos, e de registro da 

sentença no Registro Civil local, devendo o cartorário demonstrar o seu 

cumprimento a este juízo no prazo legal.Condeno o autor a pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do 

Código de Processo Civil.Entretanto suspensa sua exigibilidade por 05 

anos, eis que – à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem 
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a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada – não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendidas as disposições supra e a 

Lei estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como o 

preconizado na Lei n.° 1.060/1950 e no art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Assim, sem óbice, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Preclusas as vias recursais, confirmadas as alterações no 

Registro Civil, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.P. R. 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, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57389 Nr: 1672-53.2011.811.0009

 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: DDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE DE OLIVEIRA, Cpf: 

87895030159, Rg: 0872675-2, Filiação: João Bartolomeu Morais de Oliveira 

e Luzia Natalia de Oliveira, data de nascimento: 15/11/1972, brasileiro(a), 

natural de Santa Helena-PR, casado(a), vaqueiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Divórcio litigioso, c/c oferta de alimentos no valor de 

R$ 200,00 aviados por Donizete de Oliveira em face de Adriana Caneles, 

ambos qualificados, a dizer que se casaram sob o regime da comunhão 

parcial de bens em 26/02/2000, tiveram dois filhos, ambos menores, não 

adquiriram bens e nem amealharam dívidas.Inexitosa a audiência de 

conciliação pela ausência das partes, o autor por não ter sido encontrado, 

a demandada por não ter sido cumprida a tempo a carta precatória 

expedida para sua intimação. Da solenidade saiu intimado o douto 

advogado do autor a apresentar endereço dele em 30 dias, consoante ata 

de audiência de p. 33, o que não o fez.Intimado o demandante por meio de 

edital a dar prosseguimento no feito em 05 dias, sob pena de extinção por 

abandono, permaneceu inerte, conforme certificado à p. 70.O douto 

Representante do Ministério Público à p. 72, frente e verso, opinou 

favoravelmente pela extinção estribada no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. É o singelo relatório. Decido.Na forma do art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, será extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe 

competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, e se intimada 

pessoalmente a dar andamento ao feito permanecer inerte. Inteligência do 

art. 485, § 1.º, do CPC. In verbis:“Art. 485- O juiz não resolverá o mérito 

quando:(...)III- por não promover os atos e as 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 no prazo de 5 (cinco) dias”.In casu, não foi possível a 

intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento no feito, em 

razão de ter se mudado para outra localidade, consoante certificado a p. 

26, e não ter informado novo endereço nos autos, o que era sua 

obrigação comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, a teor do 

art. 274, parágrafo único, do CPC. Oportunidade em que referida intimação 

foi feita pela via editalícia, conforme edital de p. 67/6. Mas permaneceu 

silente (p. 70).Nesse sentido, seguem arestos ora compilados com 

destaques:“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO ABANDONO 

DA CAUSA INTIMAÇÃO DO AUTOR POR EDITAL POSSIBILIDADE 

RECURSO IMPROVIDO. De rigor a extinção do processo, sem julgamento 

do mérito, quando o autor intimado por edital, para dar andamento ao feito 

em 48:00 horas, permanece inerte”. (TJ-SP - APL 475503819998260224, 

Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado, Relator: Mendes Gomes, 

Julgado em 13/02/2012, Publicado no DJE em 13/02/2012);“APELAÇÃO. 

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. ABANDONO DO 

PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA E DOS PROCURADORES. DESCUMPRIMENTO. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO. EDITAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. A extinção 

por abandono da causa requer a prévia intimação tanto dos procuradores, 

como da parte autora. Não tendo a parte autora sido intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito, não há como extinguir o feito 

com base no art. 267, III, do CPC, devendo ser anulada a sentença 

recorrida. Constatada a ocorrência de mudança de endereço, a intimação 

da parte deverá ocorrer via edital”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 

10027091813199001, Nona Câmara Cível, Relator: Moacyr Lobato, Julgado 

em 29/01/2013, Publicado no DJE em 04/02/2013);“APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL - ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ART. 267, § 1º, CPC - MUDANÇA DE 

ENDEREÇO - DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - 

ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I- O art. 267, § 1º do CPC exige 

que a extinção do processo por abandono unilateral seja precedida de 

intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 48 

horas. II- Determinada a intimação pessoal da parte autora, no endereço 

informado na exordial, sendo certificada, porém, sua mudança de 

endereço, deve ser mantida a extinção por abandono, tendo em vista a 

norma disposta no art. 238, parágrafo único, do CPC”. (TJ-MG - Apelação 

Cível: AC 10035081354686002, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João 

Cancio, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE em 

21/02/2014).Conforme insta, a causa está abandonada há muito tempo por 

inércia da parte requerente, que a um só tempo inviabiliza e demonstra o 

seu desinteresse no andamento do feito.Assim, em obediência ao princípio 

da celeridade processual, é inadmissível que o processo fique paralisado, 

sem que a parte interessada promova o seu regular andamento. Isto 

posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, a teor do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora a pagar 

as custas e despesas processuais. Entretanto fica suspensa sua 

exigibilidade por 05 anos, quando restará prescrita, se não modificada sua 

fortuna nesse ínterim, eis que é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, conforme Lei n.° 1.060/1950, bem como art. 98 do CPC e art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal.Sem honorários eis que não houve 

contenciosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas 

e anotações de estilo.P. R. 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, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 2707-14.2012.811.0009

 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: ACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO DE FRANÇA, 

Filiação: Francisca Laurinda de França e José Antônio de França, 

brasileiro(a), natural de São José de Ribamar-ma-MT, casado(a). 
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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: Pretende a requerente a decretação de divórcio em 

face do requerido em razão de estarem separados de fato há mais de 06 

(seis) anos, bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

custas e despesar processuais.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Calha assentar que a contestação por 

negativa geral de p. 33/34 foi apresentada precocemente pela nobre 

advogada, visto que sua nomeação está condicionada a inércia da parte 

requerida, depois de citada por edital, o que ainda não ocorreu. Nesse 

passo, em razão do certificado à p. 38, de que o requerido encontra-se no 

Suriname, determino seja cumprido o remanescente da decisão de p. 

27/28, procedendo a sua citação pela via editalícia.Intimem-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54286 Nr: 1723-98.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: Pedro 

Inácio Wiegert e de Noeli Therezinha Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 00182820165, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO RODRIGO WIEGERTE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

cumprimento de normas de deveres pelos condutores de veículos, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3594/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/03/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.713,87

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58507 Nr: 135-85.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALMIR ROCHA, Cpf: 06410678878, Rg: 

17.928.568, Filiação: José Rocha e Dolores Ramos Felipe, data de 

nascimento: 02/05/1961, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, 

separado(a) judicialmente, empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da(S) parte(S) Executada (sucumbente), acerca dos 

termos da sentença abaixo transcrita, bem como, para que no prazo de 

48hs (quarenta e oito horas) recolha(m) o valor da condenação em custas 

dos valores abaixo especificado, sendo: - o valor de R$ 376,85 (trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas processuais; 

- o valor de R$ 126,31 (cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos) 

de taxa judiciária, através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155).

Despacho/Decisão: SENTENÇA: Vistos etc. Execução fiscal movida pela 

Município de Colíder - Estado de Mato Grosso em face de Almir Rocha 

ambos qualificados nos autos, em tese, representada pelas certidões de 

dívida ativa de p. 10/13. Entre um ato e outro, informado pela exequente o 

pagamento do débito exequendo à p. 36, a pugnar pela consequente 

extinção do feito. É o singelo relatório. Decido. Satisfeita a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito, nada mais 

tendo a adiar o encerramento do processo. Isto posto, nos termos dos 

arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta. Custas e despesas judiciais pelo executado, 

assim como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. R. I. C.

 Advertência: Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, será 

tomada 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 e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

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, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84347 Nr: 1744-69.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAC, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HORACTO CARRARA, Cpf: 

00590418114, Rg: 1.453.535-1, Filiação: Pedro Carrara e Lucimar Rosa 

Carrara, data de nascimento: 20/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Executados(as), acima qualificado(a, s) 

do inteiro teor da sentença proferida nos autos e abaixo transcrita, bem 

como, para que no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) recolha o valor 

da condenação em custas, conforme sentença, sendo: - o valor de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de 

custas processuais) a ser recolhida através da emissão das guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou 

remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home).
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Despacho/Decisão: S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos ajuizada por José Vitor Aranda Carrara, menor representado 

pela sua genitora Catiane Aranda Carrara em desfavor de Horacto 

Carrara, pelo inadimplemento de alimentos.A parte exequente informou em 

fls. 55 o pagamento do débito alimentar, requerendo a extinção da ação.É 

o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que o devedor 

satisfez a obrigação (fls. 50/55), a extinção do processo é medida que se 

impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 794, inciso I, c/c art. 269, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Custas pela parte executada.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

Advertência: Uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada 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 e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ..

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, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53908 Nr: 1345-45.2010.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSES, JDS, JDS, MIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRISVAN CONCEIÇÃO DA SILVA, Cpf: 

00257652132, Rg: 967.271-98-7, Filiação: Francisco Caetano da Silva e 

Rita Maria da Conceição, data de nascimento: 10/11/1978, brasileiro(a), 

natural de Coroata-MA, convivente, calderista, Telefone 66 8412 6224. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Executada, do valor penhorado nos autos 

de R$ 4.351,84 (quatro mil e trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e 

quatro centavos), conforme documentos de fls. 70 a 72 e Termo de 

Penhora de fls. 73, tudo em conformidade com a decisão de fls. 64 abaixo 

transcrita

Despacho/Decisão: Vistos etc. Primeiramente, intime-se a parte exequente 

para atualizar o débito alimentar, apresentando demonstrativo 

analítico.Defiro o pedido formulado à p. 53/54, que insistiu a parte 

exequente à p. 62, tendo em vista, que até o presente momento o não 

houve o adimplemento do débito alimentar. Na sequência, com o aporte da 

planilha atualizada, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal e o Banco do 

Brasil, para em 10 dias, informar se a parte executada possui valores para 

receber a título de FGTS, PIS e PASEP. Caso positivo, proceda-se a 

penhora sobre os créditos até o montante do débito, transferindo os 

valores à conta depósitos judiciais. Intimando a parte exequente, em 

segu ida ,  para  ap resen ta r  dados  bancár ios  em 05  

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52772 Nr: 207-43.2010.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSP, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

16181719172, Rg: 837.178, Filiação: José Pereira da Silva Filho e de Maria 

das Dores da Silva, data de nascimento: 14/02/1958, brasileiro(a), natural 

de Querência do Norte-MT, solteiro(a), lavrador. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima nominada e 

qualificada, acerca do inteiro teor da sentença abaixo transcrita, bem 

como, para que no prazo de 05 (cinco) dias recolha o valor da 

condenação em custas sendo: - o valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta 

e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas processuais, através 

da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  r e m a n e s c e n t e s 

(ouhttp://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentica

caoSelo.aspx?ato=155). ADVERTÊNCIA: Fica a parte sucumbente 

divertida que, uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada 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 e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. SENTENÇA: Vistos etc. 

Execução de alimentos no valor de R$ 294,47, objeto da presente ação. 

Após idas e vindas, à p. 55, foi informado o pagamento integral do débito 

alimentar em atraso, a pugnar pela consequente extinção do feito. É o 

singelo relatório. Decido. Desse modo, quitada a obrigação, impositiva a 

extinção da execução, pois exaurido o seu mérito, nada mais tendo a adiar 

o encerramento do processo. Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso 

II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

execução. Condeno a parte executada a pagar as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, a teor do art. 85 do CPC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. 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, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 20 de março de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98369 Nr: 1030-07.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO (Espólio de), 

MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO - ESPÓLIO, 

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010/O, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578, VILMA L. GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:3.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) advogado(a)(s) da parte Requerida, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor 

relativo a complementação de diligência, cotada às fls. 442, no valor de R$ 

58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), através da emissão 

das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s - 

c o m p l e m e n t a ç ã o  ( o u 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/complementacao), , 

comprovando nos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 2684-68.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA BENÍCIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME, CLÁUDIO 

ANTONIO CASALEGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de ambas as partes e concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para a juntada de substabelecimento e carta de preposição.

 Com a realização do exame pericial do material biológico da parte autora, 

aguarde-se a vinda do laudo, e, em seguida, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao laudo pericial.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99754 Nr: 2005-29.2016.811.0009

 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: PLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Jesus Assunção - 

OAB:MT-3.528-B

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do 

acordo, abrangendo o divórcio do casal, guarda, visitas e alimentos aos 

filhos.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários para as 

averbações junto ao Cartório competente, o que deverá ser certificado.

Em relação ao pedido de partilha de bens, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o DIA 24 DE MAIO DE 2018, ÀS 

16H.

 Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Sentença prolatada às 10h36 do dia 21/03/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1594-88.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GONÇALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

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

Silva - OAB:MT/ 8184-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca da decisão 

de fls. 113, conforme a seguir:. Em seguida, nada mais sendo requerido 

em 05 dias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000243-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000243-87.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ALMIR JOSE DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Cuida-se de ação previdenciária de auxílio-doença, ou, 

alternativamente, aposentadoria por invalidez movida por Almir José dos 

Santos, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Compulsando 

os autos, verifica-se que, não obstante o autor indicar seu endereço como 

sendo Rua Pará n. 297, bairro Boa Esperança, Colíder/MT, em verdade, 

pertence à cidade de Nova Santa Helena, conforme documentos coligidos 

aos Ids 11712892, 11712986, 11712986 e 11713001, de modo que este 

Juízo não é competente para processamento da presente demanda. Pois 

bem. Em se tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o 

Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a 

competência do Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do 

Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo segurado 

(STF, Tribunal Pleno, RE n. 293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 

16-08-2001; Súmula 689 do STF; Súmula 08 do TRF). Oportuno ressalvar 

que, em nenhum momento, o Texto Constitucional garante ao segurado a 

faculdade de aforar feito contra a Autarquia Previdenciária Federal em 

Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, como fez a demandante 

no caso em tela, haja vista que a finalidade da norma contida no artigo 

109, § 3º, da CF, que versa a competência delegada, é justamente 

oportunizar e facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local 

onde vive. O dispositivo supramencionado assim dispõe: Art. 109, § 3º - 

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 

vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir 

que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 

estadual. Conforme se vê do § 3º do artigo 109 da CF, o segurado, cujo 

domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de aforamento 

da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual 

da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro. 

Nesse sentido, vejamos: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE. 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. ART. 203 , V , CF/88 . LEI 8.742 /93. AÇÃO PROPOSTA 

PORSEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109 , § 3.º , DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL . AÇÃO PROPOSTANA JUSTIÇA ESTADUAL. 

TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I. Segundo jurisprudência do STJ e 

desta Corte, é possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC . II. Nas causas que versem 

acerca de matéria previdenciária, cabe ao autor/segurado a escolha entre 

o Juízo Estadual do seu domicílio, o Juízo Federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio, ou o Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado. Nesse sentido: RE 293246, 

Relator Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2004, DJ 

02-04-2004. III. No caso dos autos, optou o autor por ajuizar a ação na 

Comarca de seu domicílio, de modo que não poderia ter o Juízo Federal 

sentenciado o feito, dado que provocado apenas para promover a citação 
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do ente público, razão pela qual deve ser anulada a sentença com a 

remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Socorro/PI, para 

processamento e julgamento da causa. IV. Apelação a que se dá 

provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao 

Juízo de origem (Comarca de Socorro/PI), para instrução e julgamento da 

causa. V. Em atenção ao caráter alimentar do direito invocado - somado à 

sua plausibilidade -, bem como ao seu evidente risco de perecimento por 

decurso do tempo, é de se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, de 

ofício, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social ser intimado para 

proceder à implantação do benefício ora em análise no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação pessoal do ilustre procurador daquela 

Autarquia”....( Data de publicação: 19/03/2013 - TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL 

AC 5704 PI 0005704-47.2006.4.01.4000 (TRF-1) – Grifos meus. No ponto, 

optando o segurado por ajuizar a ação previdenciária perante Juízo 

Estadual, terá de fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu domicílio, 

não em outro Juízo Estadual onde não resida, como na hipótese dos autos, 

pois, em relação a esse foro não há competência delegada, uma vez que 

se tratando de conflito de competência estabelecido entre dois Juízes 

Estaduais, somente um deles detém a delegação da competência federal. 

Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL 

DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - Somente possui competência 

federal delegada prevista no artigo 109, § 3º da Constituição Federal para 

o julgamento de ação previdenciária o Juízo Estadual do domicílio do réu, 

quando não seja sede de Vara Federal, em hipótese de competência 

absoluta em relação a qualquer outro juízo estadual. II - Trata-se de 

instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se trata de garantia instituída 

em favor do segurado e que visa garantir o acesso dos segurados à 

justiça, sob pena de subverter, por vias transversas, a regra geral de 

distribuição de competência. III - Agravo de instrumento provido." (AG nº 

2005.03.00.006914-7, TRF - 3ª Região, Nona Turma, Relator Des. Fed. 

Marisa Santos, v.u., j. 27/06/05, DJ 10/08/05) – Grifos meus No caso, não 

se aplica a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC/2015), por não se 

tratar de competência relativa, mas, sim, de competência absoluta 

decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da CF). De outro 

norte, convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro 

onde pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por 

objetivo beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda 

perante o juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado membro. 

Nesse sentido, já se posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal vem conferir ao segurado ou 

beneficiário uma faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do 

seu domicílio ou perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 

223.139-9/RS). Objetiva a norma abrigar o interesse do segurado ou 

beneficiário da Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, 

facultando-lhe propor a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o 

acesso ao Judiciário de forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, 

diante da desnecessidade de se deslocar para outro município para o fim 

de exercer seu direito postulatório. Destarte, não há incumbência senão 

para o Juízo de Direito do domicílio do autor, sendo os demais Juízos de tal 

esfera (Estadual) absolutamente incompetentes para apreciar o feito 

previdenciário. Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 

64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício”, RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o 

descortino do processo e DECLINO da competência para a Comarca de 

Itaúba/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. Por 

derradeiro, cumpre salientar, ser de conhecimento dos operadores do 

direito a determinação contida no §3º, do art. 109, da CF/88, motivo pelo 

qual, caso persista o ingresso de ações previdenciárias em Juízo distinto 

do permitido em Lei, conforme tem ocorrido, esta Magistrada tomará às 

providências cabíveis consistente na apuração de eventual conduta em 

desacordo com o Código de Ética da OAB, em virtude das pretensões 

contra texto expresso de Lei. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colider/MT, 05 de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25648 Nr: 2088-02.2003.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CLESIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 Autos nº: 2088-02.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 25648.

 Vistos, etc.

 1 – Defiro o pedido de fl. 596. Portanto, proceda-se a Secretaria de vara 

com as respectivas atualizações junto ao Sistema Apolo e, também, na 

capa dos autos.

2 – Após, diante do retorno dos autos do E. Tribunal DE Justiça do Mato 

Grosso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar 

pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Colíder, 16 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.: 95492 Nr: 2949-65.2015.811.0009

 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: LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte Requerente, Dr. Claudio 

Leme Antônio, para, querendo, impugnar a contestação e documentos de 

fls. 45/54, no prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52055 Nr: 2764-37.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS, R. P. S 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS FACTORING - FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERICA DA SILVA - 

OAB:, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, 

SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE 

ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos, etc.

Diante da reguarização da capacidade postulatória às fls. 433-434, 

INTIME-SE a exequente a fim de se manifestar sobre os documentos 

juntados às fls. 423-427, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 24826 Nr: 1391-78.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CLESIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 
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FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Autos nº: 1391-78.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 24826.

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que estes encontravam suspensos em 

virtude dos embargos à execução (Código 25648), em apenso, estar 

pendente de julgamento, conforme r. despacho de fl. 55.

Assim, diante do julgamento dos referidos embargos, inclusive, em 

instância superior, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Colíder, 16 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.: 81928 Nr: 2931-49.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDEVAN DO NASCIMENTO SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

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

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através do seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 21806 Nr: 2275-44.2002.811.0009

 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: MAURO DA COSTA CASTRO, ROSILÉIA GARCIA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS PEREIRA & CARVALHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista as alterações na sistemática processual, INDEFIRO o 

requerimento de fl. 283.

Desta feita, INTIMEM-SE os requerente a fim de adequar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após decorrido o prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49483 Nr: 209-47.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECDO, NBCDO, MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Salles - OAB:4.194/B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados das partes da parte dispositiva 

da sentença de fls. 50/51, a seguir transcrita: (...)"Isto posto, DECLARO a 

prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49483 Nr: 209-47.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECDO, NBCDO, MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Salles - OAB:4.194/B

 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 91-03.2011.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR JUNIOR MAGGI - 

OAB:10840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA A. KARASIAKI - 

OAB:6448

 Vistos, etc.

A fim de dar regular andamento ao feito, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52657 Nr: 88-82.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, CCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45038 Nr: 1901-52.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRACP, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 2022-85.2004.811.0009

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NUNES DA SILVA, ANTONIO 

APARECIDO PICHITELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 1753-70.2009.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DE MELLO, NOEMIA FAGUNDES MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENI DÁMICO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 
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prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 3137-24.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMANXIM COMERCIO DE MOVEIS LTDA EEP, 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, OSCAR NUNES 

DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES 

DA SILVA SOBRINHO, Evandro Luna Falqueto, AMARILDO APARECIDO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo legal, 

providenciar os preparos das cartas precatórias expedidas no presente 

feito, às Comarcas de NOVA MONTE VERDE/MT, NOVO PROGRESSO/PA 

e TUCUMÃ/PA, através de emissão de guias no site do TJMT e TJPA.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 94-16.2015.811.0009

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: NOEMIA FAGUNDES MELLO

PARTE REQUERIDA: IVO DE MELLO

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de IVO DE MELLO, brasileiro, casado, trabalhador 

rural, filho de José de Mello Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira 

de identidade RG n.° 1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, que 

declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de 

causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curadora, a Sr.ª NOEMIA 

FAGUNDES MELLO, Cpf: 99898047100, Rg: 1.576.178 SSP PR Filiação: 

Alberico Fagundes Cordeiro e Laurentina Antunes Cordeiro, data de 

nascimento: 27/08/1942, brasileiro(a), natural de Campos novos-SC, 

casado(a), do lar, Endereço: Estância Garça Branca, Estrada Tratex, Km 

09, Comunidade Ponte Nova, Bairro: Zona Rural, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que o Interditado 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Noemia Fagundes Mello ajuizou a interdição judicial 

de seu cônjuge Ivo de Mello, ambos qualificados nos autos. Alegou que o 

interditando é incapacitado por enfermidade, acometido de deficiência 

mental que o torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de 

reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que o interditando é proprietário 

de um imóvel rural, no qual residem, é parte em processos judiciais em 

trâmite nesta Comarca, dentre eles o que pleiteia benefício previdenciário, 

sendo o motivo dessa formalização. Transcreveu o direito que entendeu 

amparar a pretensão. Pediu a decretação da interdição e sua nomeação 

como curadora do interditando, seu cônjuge. Recolheu às custas 

processuais, deu valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos 

de p. 09/13. R. decisão de p. 16 a designar audiência de interrogatório do 

interditando e a nomear a requerente como curadora provisória, apenas a 

fim de representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

opondo embargos declaratórios, não acolhidos, para que fosse estendido 

os limites da curadoria a todos os atos da vida civil. Em seguida, 

apresentou agravo de instrumento da r. decisão, e consoante v. acórdão 

de p. 25/30 foi-lhe estendido os limites da curadoria na forma sobredita. 

Solenidade realizada às p. 37/39, oportunidade em que foi interrogado o 

interditando, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 42, frente e verso, por negativa geral, e os quesitos 

para a perícia médica à p. 43, a advogar pela improcedência da ação. 

Estudo Psicossocial ancorado às p. 99/102, a retratar as doenças de 

Alzheimer e Parkinson, o estado de agitação psicomotora do interditando 

mesmo com o uso de medicação, sua desorientação no espaço e no 

tempo, sem reconhecer seus filhos nem mesmo seu cônjuge, quem 

dispensa os cuidados necessários a ele diariamente, com dependência 

total dela para todas as atividades habituais, inclusive sua higiene pessoal, 

opinando por sua interdição, pois não teria ele condições de responder 

por seus atos. Laudo médico pericial ancorado às p. 53/60. 

Pronunciamento do Ministério Público às p. 64/68, pelo deferimento do 

pedido inicial, a fim de que seja decretada a interdição do interditando, por 

ser ele definitivo e absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. 

Relatados e examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem 

preliminares ou defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito 

(art. 754 do CPC). Procedimento obedecido e cumprido. Nomeada curadora 

provisória, interrogado o interditando, quando lhe foi nomeado curadoria 

especial, que produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada 

perícia, ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. 

Ab inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código 

Civil, notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 
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pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °.

Generalizando e ampliando tais garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do 

EPD - Estatuto da Pessoa com Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do 

Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma 

louvável humanização do processo de interdição. Em razão disso, é 

imperioso ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a 

curatela, como instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se 

apenas mais flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de 

inclusão ou de não exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e 

princípios da dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curadora de seu esposo, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência.O requerido estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

do interditando, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 09 o estado mental 

comprometido e limitado do requerido, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que o interditando "... está em acompanhamento 

neurológico para tratamento de DOENÇA DE ALZHEIMER muito grave na 

fase III/IV com dificuldade de locomoção e incapacitado de autocuidado, 

necessitando supervisão contínua por parte de terceiros e necessitando 

de auxílio no deslocamento para qualquer destino, sendo incapaz de 

fazê-lo sozinho". E mais, que a "doença é grave, crônica e progressiva, 

de caráter degenerativo, sem tratamento efetivo e sem perspectiva de 

cura. O paciente não é capaz de conduzir veículos, de deslocar-se por 

conta própria, necessitando de supervisão contínua, com incapacidade de 

julgamento, necessitando de interdição". A perícia médica de p. 54/60, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que o interditando, "01) O 

interditando é portador de que tipo de doença? Resposta: Sim, é portador 

de doença de Alzheimer muito grave, na fase 3 para a 4 com dificuldade 

de locomoção e incapacidade de auto cuidado. Conforme relatório medica 

da neurologista Dr. Rossana Kotechi CRM 4550 (fl.09); 02) Qual a 

natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há 

perspectiva de cura? Resposta: Natureza degenerativa de caráter 

permanente sem perspectiva de cura; 03) Devido a doença diagnosticada, 

tem interditando condições de discernimento, com capacidade de, por si 

só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e interesses? Resposta: 

Não tem condições de discernimento, sem capacidade para gerir sua 

própria pessoa e ou administrar seus bens e interesses; 04) Em que 

limites a doença diagnostica atinge o interditando, reduzindo a capacidade 

de gerir seus bens? Reposta: Patologia reduz a sua capacidade 

neurológica com degeneração dos neurônios (...)". A Lei n.º 13.146/2015, 

garante à pessoa com deficiência o pleno direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 

84) e somente será submetida à curatela quando necessário. Deste modo, 

a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva 

extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de 

cada caso, devendo também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do 

art. 84): "Art. 84 - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas. § 1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A definição de curatela de 

pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível". Quadro de anormalidades psíquicas detectadas 

no interditando, com precisão do grau de sua incapacidade, segundo 

documento médico. É incapaz de comunicar-se a contento, respondeu 

com muita dificuldade as perguntas feitas a ele durante o seu 

interrogatório, totalmente confuso, sem noção de tempo e espaço, sequer 

conseguiu dizer o nome da cidade onde reside. Vislumbrado não possuir 

controle situacional, motoro, desorientado no tempo e no espaço e sem 

noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as percebe 

coerentemente. Ele sofre de "mal de Alzheimer em fase III/IV, CID 10 G20 e 

G30. Encontra-se incapaz para os atos da vida comum e incapacitado 

para o trabalho". É a conclusão da perícia médica acima transcrita. Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que o acomete, não 

reconhecendo sequer sua esposa, quem dispensa a ele os cuidados 

diários, tampouco seus filhos, bem como pela decorrente incapacidade 

física e intelectual de exercitá-las. Entretanto, de elementar ressalto que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2.º A curatela constitui 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado". 

Como insta, ressalvada a deficiência notória, o interditando é bem zelado 

pela sua esposa, ora candidata a curadora, estando fisicamente bem, 

dentro de suas limitações. Os cuidados da autora são próprios de uma 

mãe para com seu filho, a ampará-lo com o mínimo de dignidade e máximo 

de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e 

carinho que dispensa a ele. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza 

essa possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Ivo de Mello é uma pessoa octogenária, sem 

condições de orientar-se por si, com deficiência mental que o impede de 

manter o necessário discernimento para os cuidados próprio, inclusive os 

de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao determinar 

sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 
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de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, a 

pretendente à curadoria, é cônjuge do interditando, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 10, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

o esposo, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 

Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, com informe nos autos 

sobre a existência de bem pertencente ao interditando, uma propriedade 

rural onde residem as partes, a presumir ser de valor considerável, pela 

descrição contida no laudo psicossocial de p. 77/78, mas que dispenso a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas, pela 

idoneidade da curadora nomeada, bem como da prestação de contas, 

salvo em determinação judicial, nos termos dos arts. 1.745 e 1.783 do 

Código Civil. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena do requerido, julgo 

procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a interdição parcial 

de Ivo de Mello, brasileiro, casado, trabalhador rural, filho de José de Mello 

Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira de identidade RG n.° 

1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, residente nesta 

cidade; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, sua esposa, 

senhora Noêmia Fagundes Mello, qualificada no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do EPD. 

Intime-se a curadora para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes do interditado 

e da curadora, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 709-06.2015.811.0009 – Código 92058

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: OTONIEL MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: EUZA SODRÉ DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de EUZA SODRÉ DE SOUZA, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida, que declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, 

em razão de causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. 

OTONIEL MIGUEL DE SOUZA, Cpf: 03822527998, Rg: 8749525-6 SESP MT 

Filiação: Silvino Miguel de Souza e Euza Sodre de Souza, data de 

nascimento: 31/03/1981, brasileiro(a), natural de Marechal candido 

rondon-PR, solteiro(a), marceneiro/encanador, Endereço: Rua Juruena, N. 

46 - Setor Norte, Bairro: Teles Pires, Cidade: Colíder-MT, apenas para os 

atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada poderá praticar 

todos os demais atos da vida civil não restringidos por esta sentença, não 

se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Otoniel Miguel de Souza ajuizou a interdição judicial 

de sua mãe Euza Sodré de Souza, ambos qualificados nos autos. Alegou 

que a interditanda é incapacitada por enfermidade, acometida de 

deficiência mental que a torna absolutamente incapaz de 

autodeterminar-se e de reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que a 

interditanda percebe benefício previdenciário, sendo o motivo dessa 

formalização. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua mãe. Sob o pálio da gratuidade da justiça, deu valor à 

causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 08/19. R. decisão de 

p. 21 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a nomear o 

requerente como curador provisório. Solenidade realizada à p. 25/26, 

oportunidade em que foi interrogada a interditanda, bem como lhe nomeado 

curador especial (Dr. Paulo Rogério de Oliveira) para patrocinar a defesa 

de seus interesses, o qual foi intimado para impugnar o pedido no prazo 

legal, quedou-se inerte, conforme certificado à p. 46. Laudo médico 

pericial ancorado às p. 33/39. Pronunciamento do Ministério Público às p. 

41/42, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que seja decretada a 

interdição total de Elza Sodré de Souza, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 
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Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogado a interditanda, quando lhe foi nomeada curadoria especial, que 

não produziu suas alegações de maneira consistente, apenas manifestou 

concordância com o laudo pericial, a pugnar pelo prosseguimento do feito. 

Elaborada perícia, ouvidas as partes e o Ministério Público. Ab inittio, 

registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O filho pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, não havendo 

cônjuge ou companheiro da pessoa interditanda, para tornar-se curador 

de sua mãe sem plenitude de sua capacidade civil, conforme regra do art. 

747, inciso II, do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa conferida, 

com primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida 

estaria, segundo a inicial, sujeita à curatela. Por causa transitória ou 

permanente (enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, 

de acordo com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo 

resolvido nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as 

prerrogativas da interditanda, tendo-lhe sido nomeado curadora especial, 

produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério Público. 

Vislumbrado no documento de p. 19 o estado mental comprometido e 

limitado da requerida, com indicativos de que seria absolutamente incapaz 

aos atos e à maneira de exercê-los, conforme regência dos arts. 4.º, 

inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com alterações dadas pela Lei 

n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Trata-se o 

apontamento supramencionado de avaliação neurológica a atestar que a 

interditanda "... encontra-se incapaz de exercer atos da vida civil, 

desorientada, sem julgamento e pensamentos coerentes. Apresentou 

quadro após vários infartos cerebrais". A perícia médica de p. 34/39, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, encontra-se 

com "B) Em caso positivo, qual a espécie de deficiência? Indicar o cid. 

Resposta: Sequela neurológica por AVC conforme atestado médico de Dr. 

Paulo Tarso Mendonça CRM/MT 4122; C) A doença de que é portadora é 

de caráter transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; 

D) Por força da doenç

a de que é portadora EUZA SOBRÉ DE SOUZA esta impossibilitada de 

reger os atos da vida civil, a exemplo de realizar contrato de compra ou 

venda entabular contrato de trabalho, dentre outros negócios comuns do 

dia a dia? Resposta: Sim; E) Por força da doença de que é portadora a 

SR.ª EUZA SODRÉ DE SOUZA, ela está impossibilitada a administrar seus 

bens nos atos da vida civil? Reposta: Sim; F) Em razão da anomalia ou 

doença, EUZA SODRÉ DE SOUZA pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não; G) A interditada apresenta impossibilidade e/ou 

dificuldade para por si mesma, sem auxílio de terceiros, realizar 

deslocamentos, movimentar-se em grandes distâncias? Reposta: Sim (...)". 

E mais, "também tem doença de Parkinson associado".

 A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o pleno direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas (art. 84) e somente será submetida à curatela quando 

necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se 

medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, devendo também durar o menor tempo 

possível (EPD - § 3.º do art. 84): "Art. 84". A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível".Quadro de anormalidades 

psíquicas detectado na interditanda, com precisão do grau de sua 

incapacidade, segundo documento médico. É incapaz de comunicar-se a 

contento, respondeu com muita dificuldade as perguntas feitas a ela 

durante o seu interrogatório. A interditanda é analfabeta. Vislumbrado não 

possuir controle situacional e motoro, desorientada no tempo e no espaço 

e sem noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as 

percebe coerentemente. Ela sofre de sequelas neurológicas por acidente 

vascular cerebral, associado com doença de Parkinson. Encontra-se 

incapaz para os atos da vida comum e incapacidade para o trabalho. É a 

conclusão da perícia médica acima transcrita.Pelas provas colacionadas, 

não demonstrou aptidão para o trabalho, ainda que tarefas rotineiras de 

casa, haja vista as doenças que a acomete, sequelas neurológicas por 

acidente vascular cerebral, associado com doença de Parkinson, bem 

como pela decorrente incapacidade física e intelectual de exercitá-las. 

Entretanto, de elementar ressalto que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência categoricamente dispõe que a curatela cobrirá apenas os atos 

relativos aos direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que reza o 

seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 
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preservados os interesses do curatelado". Como insta, ressalvada a 

deficiência notória, a interditanda é bem zelada pelo filho, ora candidato a 

curador, estando fisicamente bem, dentro de suas limitações. Os cuidados 

do autor são próprios de um filho para com sua mãe, a ampará-la com o 

mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta 

em relação ao tratamento e carinho que dispensa a ela. Nenhum elemento 

nos autos ao menos sinaliza essa possibilidade. O art. 1.767 do Código 

Civil nas hipóteses que elenca é expresso no que pertine à perspectiva da 

curatela. Assim se encontra redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV (...) revogado. V - os pródigos". Logo, a 

subsunção do fato à norma dá-se claramente no aludido inciso I do 

transcrito dispositivo legal, amoldando-se ao que restou averiguado no 

feito, sobretudo como forma de resguardar sua dignidade e sua 

integridade física e emocional sem nenhuma forma de discriminação ou 

abuso. Euza Sodré de Souza é uma pessoa sem condições de orientar-se 

por si, com deficiência mental que a impede de manter o necessário 

discernimento para os cuidados próprio, inclusive os de higiene pessoal. É 

deficiente mental que a Lei protege ao determinar sua interdição parcial e 

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

atestam convictos a necessidade da medida em tela. Nesse condão, 

alinham-se uníssonas as provas colhidas desde o desabrochar da causa 

e até a sua conclusão, consoante retratado supra, sem discrepância. 

Conveniente invocar os comentários de Atalá Correia, que nos ensina 

sobre a não ocorrência de mudanças biológicas em virtude da entrada em 

vigor de nova legislação e pontua a seguinte premissa: "É necessário 

reconhecer que a elogiosa iniciativa não muda a realidade biológica dos 

fatos. Hoje, centenas de pessoas são declaradas por peritos judiciais 

absolutamente incapazes, no sentido biológico, de compreender a 

realidade que as cercam e de manifestar vontade. A triste realidade das 

demências senis, que se torna mais frequente com o envelhecimento da 

população, é apenas um dos exemplos possíveis. A pessoa que se tornou 

deficiente por moléstia incurável e que não consegue sequer escrever 

seu nome não passará, após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." 

Por fim, calha citar ainda a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos 

Santos a discorrer sobre as inovações do novo estatuto da pessoa 

deficiente, visando à sua inclusão social: "De todo o exposto, conclui-se 

que o EPD, ao atribuir às pessoas com deficiência a plena capacidade 

civil, em verdade, intenta erradicar o preconceito e promover a inclusão 

social, evitando ao máximo o afastamento do deficiente com o meio ao qual 

ele está inserido. O diploma acima busca dar liberdade a esses indivíduos 

para que possam gerir sua vida sem a necessidade de representação ou 

de assistência. Essa nova definição na teoria da capacidade reconfigurou 

todo sistema civilista, pois o Estatuto criou alguns institutos como a 

curatela de capazes e a tomada de decisão apoiada, ao passo que outros 

não existirão mais, como a curatela de absolutamente incapaz, a nulidade 

do casamento em face de enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao 

erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes 

do enlace matrimonial, uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". 

Aliás, as provas colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação 

psíquica da interditanda se mostra irreversível ou perene, sem indicativo 

de alteração ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a 

procedência, em parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica 

sobre o tema.

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, além do parentesco em primeiro grau, seu filho, 

que detém legitimidade em primeira mão para obter o encargo, é pessoa de 

bem, ciosa de seus deveres com a mãe, dispensando-lhe os carinhos e 

atenções apropriados como tal. Nada a indicar que não continuará a agir 

do mesmo modo ao obter a curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, 

sem qualquer informe sobre algum bem ou direito da interditanda que 

possa pender, a dispensar a especificação de garantia e a necessidade 

de prestação de contas. A percepção de benefício previdenciário, por si, 

não exige imprescindível prestação de contas, desde que não haja 

nenhum indicativo de desvio ou fraude em prejuízo da beneficiária 

interditada, sendo que está a curatela nas mãos de um filho. Aliás, 

havendo motivos consistentes, a prestação de contas poderá ser exigida 

normalmente. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena da requerida, julgo 

parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a 

interdição parcial de Euza Sodré de Souza, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade; a) Declará-la sem capacidade 

plena de exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou 

permanentes. Assim, nomeio-lhe curador, apenas para os atos negociais 

e patrimoniais, seu filho, senhor Otoniel Miguel de Souza, qualificado no 

feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida civis não restringidos 

por esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil.Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não se 

trata de interdição total.Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder 

- MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 3477-02.2015.811.0009 - Código 96326

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: SEBASTIÃO MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: ZÉLIA RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de ZÉLIA RODRIGUES, brasileira, casada, filha de 

José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, carteira de 

identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 518.210.521-53, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, e declarou-a 

sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de causas 

transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. SEBASTIÃO MIGUEL DE 

SOUZA, Cpf: 56033770110, Rg: 000667695 SSP MS Filiação: Pedro Miguel 

de Souza e Elizia Carolina de Jesus, data de nascimento: 18/01/1939, 

brasileiro(a), natural de Conselheiro pena-MG, casado(a), aposentado, 

Endereço: Rua Borba Gato N. 264, Bairro: Setor Norte, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 
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esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Sebastião Miguel de Souza ajuizou a interdição 

judicial de sua cônjuge Zélia Rodrigues, ambos qualificados nos autos. 

Alegou que a interditanda é incapacitada por ser portadora de Alzheimer 

em estágio avançado (grau III), acometido de deficiência mental que a 

torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de reger-se nos atos 

da vida civil. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua cônjuge. Requereu a assistência judiciária da justiça, deu 

valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 09/14. R. 

decisão de p. 15 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a 

nomear o requerente como curador provisório, apenas a fim de 

representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Solenidade realizada às p. 28/30, oportunidade em que foi interrogada a 

interditanda, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 38, frente e verso, por negativa geral, a advogar pela 

improcedência da ação.Relatório médico acostado às p. 32, frente e 

verso.Estudo Psicossocial ancorado às p. 48/49, a retratar a doença de 

Alzheimer e que a interditanda não caminha, usa fraldas, já não reconhece 

as pessoas, é totalmente dependente.Pronunciamento do Ministério Público 

às p. 50, frente e verso, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que 

seja decretada a interdição da interditanda, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 

Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogada a interditanda, quando lhe foi nomeado curadoria especial, que 

produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada perícia, 

ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. Ab 

inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD:" Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderaçõesiniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae.O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curador de sua esposa, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

da interditanda, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 14 o estado mental 

comprometido e limitado da requerida, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que a interditanda "... Não tem capacidade de gerir 

seus rendimentos, sequer conseguindo assinar mais com coerência e nem 

tem mais capacidade de tomar decisões sobre qualquer assunto. 

Necessita ser submetida à tutela de terceiro pela incapacidade irreversível 

de se autogerir sendo solicitada sua interdição permanente por 

incapacidade e necessitando de supervisão constante (...)". E mais, que o 

"quadro demencial é progressivo, mesmo com a medicação e já é 

necessário que a paciente seja cuidada por responsável que a 

supervisione para ajudá-la no cuidado pessoal". A perícia médica de p. 32, 

frente e verso, inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, 

"06) A interditanda pode ser considerada absolutamente incapaz para 

praticar os atos da vida civil: Porque: Resposta: Sim. Devido a Doença de 

Alzheimer Avançada. c) A doença de que é portadora é de caráter 

transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; e) Por força 

da doença de que é portadora ZELIA RODRIGUES, ela está impossibilitada 

a administrar seus bens da vida civil? Resposta: Sim. f) Em razão da 

anomalia ou doença, ZELIA RODRIGUES pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não". A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com 

deficiência o pleno direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84) e somente será 

submetida à curatela quando necessário. Deste modo, a curatela de 

pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva extraordinária e 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo 

também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do art. 84):"Art. 84 - A 

pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 

1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.(...)§ 3.º. A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 
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possível".Quadro de anormalidades psíquicas detectadas na interditanda, 

com precisão do grau de sua incapacidade, segundo documento médico. É 

incapaz de comunicar-se a contento, respondeu com muita dificuldade as 

perguntas feitas a ele durante o seu interrogatório, totalmente confuso, 

sem noção de tempo e espaço, sequer conseguiu dizer o nome da cidade 

onde reside. Vislumbrado não possuir controle situacional, motoro, 

desorientado no tempo e no espaço e sem noção das coisas ou de 

articular suas percepções, se é que as percebe coerentemente. Ela 

apresenta quadro de "Demência tipo Alzheimer em estágio avançado (grau 

III), com dependência completa para todas as atividades". É a conclusão 

do laudo pericial do centro neurológico formulado pela Dra. Rossana 

Kotecki – Médica Neurologista – CRM 4550, de Colíder/MT (p. 14). Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que a acomete, não 

reconhecendo sequer os familiares. Entretanto, de elementar ressalto que 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.§ 2.º A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado". Como insta, 

ressalvada a deficiência notória, a interditanda é bem zelada por seu 

esposo, ora candidato a curador, estando fisicamente bem, dentro de 

suas limitações. Os cuidados do autor são próprios de uma mãe para com 

sua filha, a ampará-la com o mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada 

a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e carinho que 

dispensa a ela. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza essa 

possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques:"Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado).III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Zelia Rodrigues é uma pessoa idosa, com 72 

anos, sem condições de orientar-se por si, com deficiência mental que a 

impede de manter o necessário discernimento para os cuidados próprios, 

inclusive os de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao 

determinar sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 

de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, é cônjuge da interditanda, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 13, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

a esposa, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 

Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, sem qualquer informe sobre 

algum bem ou direito da interditanda que possa pender, a dispensar a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas. A 

percepção de benefício previdenciário, por si, não exige imprescindível 

prestação de contas, desde que não haja nenhum indicativo de desvio ou 

fraude em prejuízo da beneficiária interditada, sendo que está a curatela 

nas mãos de um esposo. Aliás, havendo motivos consistentes, a 

prestação de contas poderá ser exigida normalmente. Isto posto, 

satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada à falta de 

capacidade plena do requerido, julgo procedente o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para: a) Decretar a interdição parcial de Zélia Rodrigues, brasileira, 

casada, filha de José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, 

carteira de identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 

518.210.521-53, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, seu cônjuge, 

senhor Sebastião Miguel de Souza, qualificado no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei.Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 364 de 653



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93660 Nr: 1820-25.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010625-93.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EWCOM CONSTRUCOES PESADAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010625-93.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: GASODIESEL 

PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

EWCOM CONSTRUCOES PESADAS LTDA - EPP . Finalidade: Intimar a parte 

exequente, através do advogado, que fora expedida Certidão de Crédito 

(id.:12334680) nos autos em epígrafe, tudo em conformidade com a 

decisão de id.: 10742423. Colíder, 21/03/2018. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-11.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010419-11.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JOANA 

APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. . Finalidade: Intimar as partes, através do 

advogado, por todo o teor do despacho judicial de id.: 10770462, bem 

como, da Certidão do Oficial de justiça de id.:12131189, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 21/03/2018. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-11.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010419-11.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JOANA 

APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. . Finalidade: Intimar as partes, através do 

advogado, por todo o teor do despacho judicial de id.: 10770462, bem 

como, da Certidão do Oficial de justiça de id.:12131189, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 21/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-91.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010306-91.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ADENIL PERES 

BANDEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) . 

Finalidade: Intimar a parte exequente, através do advogado, que fora 

expedida Certidão de Crédito (id.:12335548) nos autos em epígrafe, tudo 

em conformidade com o determinado no id.:4899853. Colíder, 21/03/2018. 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000305-30.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A petição inicial não atendeu ao 

disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: 

I. Informe os endereços eletrônicos das partes (NCPC, art. 319, II); e II. 

Indique nos pedidos a tutela de urgência com suas especificações, 

considerando ter sido abordada no título da petição inicial (NCPC, art. 319, 

IV). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a parte 

requerida para comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000309-67.2018.8.11.0009 REQUERENTE: TANIA FREITAS CUSTODIO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. A 

petição inicial não atendeu ao disposto nos artigos 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, nos seguintes termos: I. Informe os endereços eletrônicos 

das partes (NCPC, art. 319, II); e II. Indique nos pedidos a tutela de 

urgência com suas especificações, considerando ter sido abordada no 

título da petição inicial (NCPC, art. 319, IV). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAYNE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000276-77.2018.8.11.0009 REQUERENTE: FRANCISLAYNE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 

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. 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. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular 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.” 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 ou pessoalmente, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. Regularize a 

representação processual com a apresentação de instrumento 

procuratório (NCPC, art. 320); II. Informe a profissão da parte autora e os 

endereços eletrônicos das partes (NCPC, art. 319, II); III. Acoste 

documentos pessoais da parte autora como cédula de identidade, carteira 

nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte ou outro 

documento de identificação previsto por lei (NCPC, art. 319, II); IV. 

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); V. Comprove os fatos 

alegados, acostando extrato de negativação do nome da parte autora 

perante os órgãos de proteção ao crédito (NCPC, art. 320). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-37.2018.8.11.0009

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 366 de 653



Parte(s) Polo Ativo:

TAIS ALINE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000311-37.2018.8.11.0009 REQUERENTE: TAIS ALINE DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A petição inicial não atendeu ao disposto 

nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Informe os endereços eletrônicos das partes (NCPC, art. 319, II); e II. 

Indique nos pedidos a tutela de urgência com suas especificações, 

considerando ter sido abordada no título da petição inicial (NCPC, art. 319, 

IV). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a parte 

requerida para comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 
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COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 
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consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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 
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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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 
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Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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 
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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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. 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 advogado ou pessoalmente, 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. 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular 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. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 
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consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 20 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTANHA & CASTANHA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000445-64.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOLSA EIRELI – ME Parte 

Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: SUPERMERCADO 

CASTANHA CASTELO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 de 

abril de 2018, 16h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000356-41.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOLSA EIRELI – ME Parte 

Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: FABIANA FERREIRA DA 

SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 de abril de 

2018, 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação 

do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000354-71.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOLSA EIRELI – ME Parte 

Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: DANIELA GARCIA DA 

SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 de abril de 

2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação 

do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CHIQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000351-19.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOÃO ANTÔNIO CHIQUIM Parte 

Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de abril de 2018 às 17h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000345-12.2018.8.11.0009 Parte Autora: ADRIANO DIAS DA SILVA Parte 

Ré: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de abril de 2018 às 17h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000300-08.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA APARECIDA 

CONCEIÇÃO Parte Ré: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24 de abril de 2018 às 13h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de 

março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000301-90.2018.8.11.0009 Parte Autora: IVO DALBERTO Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 

de abril de 2018 às 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de 

março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000302-75.2018.8.11.0009 Parte Autora: DAIANE RODRIGUES Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 

de abril de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de 

março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000331-28.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de abril de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSIO FELICIO ROLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000357-26.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOLSA EIRELI - ME Parte 

Ré: DELSIO FELICIO ROLIN FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 

de abril de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000065-41.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SOLANGE 

GOMES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 24 de abril de 2018 às 

17h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000314-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000314-89.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de abril de 2018 às 14h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 20 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA FRANCISCATO SARDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001240-07.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CELIA REGINA 

FRANCISCATO SARDELLI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10165133, para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA FRANCISCATO SARDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001240-07.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CELIA REGINA 

FRANCISCATO SARDELLI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10165133, para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001039-15.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: EXECUTADO: JEAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10352713, para querendo, manifestar o que 

entender de direito. Colíder, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimarães 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA KARYNE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000538-61.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: THAYNA 

KARYNE GOMES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER 

LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da 

sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10174171, para querendo, 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março 

de 2018. Ana Maria Guimarães SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA KARYNE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000538-61.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: THAYNA 

KARYNE GOMES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER 

LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da 

sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10174171, para querendo, 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março 

de 2018. Ana Maria Guimarães SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ASSIS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002195-38.2017.8.11.0009; Parte Autora: MARILENE DE ASSIS 

MARCELINO Parte Ré: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 29 de maio de 2018, 13h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000305-30.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 10 de Abril de 2018 às 16:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000309-67.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de Abril de 2018 às 13:20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS ALINE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000311-37.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de Abril de 2018 às 13:40, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001341-44.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VALDENIR 

GERMANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10185252, para querendo, manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001341-44.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VALDENIR 

GERMANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . 

Finalidade: INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10185252, para querendo, manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS SERGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES ANDRADE SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1002263-85.2017.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de Maio de 2018 às 13:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000856-78.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000856-78.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 11264781, para querendo, manifestar o que entender de 

direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000856-78.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000856-78.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 11264781, para querendo, manifestar o que entender de 

direito, no prazo legal. Colíder, 21 de março de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS SERGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MOLINA ORTIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1002265-55.2017.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de Maio de 2018 às 14:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BIRTCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010404-08.2016.8.11.0009 REQUERENTE: MANOEL BIRTCHE 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão retro (id. 

11175956 - págs. 1/2), intimando-se a executada para pagamento, na 

forma do art. 523, “caput”, do NCPC. Outrossim, promova-se a conversão 

do tipo do processo para cumprimento de sentença, consoante o disposto 

nos artigos 348, 349, 1.028, § 4º, 1.043 e seguintes da CNGC/MT. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Às providências. Colíder, 21 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-88.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000338-88.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO . FINALIDADE: Intimar a parte exequente para manifestar 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 21/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002293-23.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA MARIA 

DA SILVA SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, . Finalidade: Initmar a parte requerente, através 

do advogado, por o teor da Contestação e documentos juntados aos autos 

ids.:11546878 e 12181926, para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 21/03/2018. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001455-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANEUMAR SAMPAIO MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1001455-80.2017.8.11.0009 AUTOR: ANEUMAR SAMPAIO MORAES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c.c. 

pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que providenciem, para 

ANEUMAR SAMPAIO MORAES e um acompanhante, passagens aéreas, 

diárias e ajuda de custo para tratamento fora de domicílio, especificamente 

na Cidade de Curitiba/PR, partindo-se do aeroporto mais próximo de sua 

residência, situado na Cidade de Sinop com destino à Cidade de Cuiabá, 

sempre que se fizer necessário para retorno. Segundo a exordial, o autor 

realizou transplante hepático cadavérico (CID Z94.4) pelo Sistema Único 

de Saúde - SUS em 21/11/2015, no Hospital Nossa Senhora das Graças, 

na Cidade de Curitiba, o que exige o deslocamento ao citado 

estabelecimento de saúde para a realização de acompanhamento 

ambulatorial e coleta de exames de sangue, inclusive com agendamento 

para o dia 23/08/2017. Obtempera ser o paciente beneficiário de TFD com 

locomoção via aérea de Cuiabá a Curitiba, e, por recomendação médica, 

formalizou pedido perante o MUNICÍPIO DE COLÍDER para que este lhe 

concedesse passagens aéreas de Sinop a Cuiabá, isto em razão de 

imunossupressão que diminui sua imunidade, não podendo ficar por tempo 

prolongado em local fechado e com aglomeração de pessoas. A fim de 

demonstrar o interesse processual, determinou-se a intimação da parte 

autora para comprovar a negativa do ente público em fornecer as 

passagens indicadas, haja vista que o paciente já havia obtido 

administrativamente em abril de 2017 (id. 9477865). Atendendo a 

determinação, o autor juntou aos autos correspondência eletrônica 

enviada pela Secretaria Municipal de Saúde informando ter sido 

disponibilizado o traslado para o paciente e seu acompanhante seja por 

meio do ônibus daquela Secretaria, que faz o trajeto Colíder a Cuiabá aos 

domingos e quartas-feiras, seja por passagens terrestres, seja por carro 

baixo (id. 9515871). Malgrado o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência, determinou-se ao MUNICÍPIO DE COLÍDER o transporte de ida e 

volta daquele e de seu acompanhante em carro baixo até Cuiabá (id. 

9522484). O MUNICÍPIO DE COLÍDER informou ter realizado o transporte do 

paciente e de seu acompanhante (id. 9665824), e, em contestação, 

pleiteou a improcedência do pedido inicial, alegando ser o procedimento de 

alta complexidade e que seria de competência do ESTADO DE MATO 

GROSSO realizar tal atendimento (id. 9945522). O ESTADO DE MATO 

GROSSO, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte, consoante 

certidão de id. 10295075. Impugnação à contestação (id. 10402178). Em 

30/10/2017, aportou aos autos novo pedido de passagens aéreas do 

paciente e de seu acompanhante para tratamento fora de domicílio nos 

mesmos moldes de outrora e para o mesmo destino (id. 10488315). O 

Ministério Público manifestou-se pela decretação de revelia do ESTADO DE 

MATO GROSSO com o julgamento antecipado da lide (id. 10692187). 

Determinou-se a intimação da parte autora para comprovar a negativa do 

MUNICÍPIO DE COLÍDER em lhe fornecer transporte terrestre até a Cidade 

de Cuiabá, haja vista tal providência ter sido cumprida anteriormente (id. 

10738166). Atendendo a determinação, o autor juntou aos autos ofício 

enviado pela Secretaria Municipal de Saúde informando que o MUNICÍPIO 

DE COLÍDER não dispõe de contratos com empresas de transporte aéreo e 

que os meios disponibilizados para o transporte seria por micro-ônibus ou 

vans, passagens terrestres regulares ou por veículos da prefeitura (id. 

11013992). Determinou-se ao MUNICÍPIO DE COLÍDER o traslado de ida e 

volta do paciente e de seu acompanhante em carro baixo até Cuiabá com 

um único motorista (id. 9522484), o que foi realizado e devidamente 

comprovado (id. 11314198 e id 11314211). Em 31/01/2018, aportou aos 

autos outro pedido de passagens aéreas do paciente e de seu 

acompanhante para tratamento fora de domicílio naquele mesmo sentido, 

agora sob o argumento de que o requerente faz uso de terapia 

imunossupressora e que não pode percorrer distância superior a 400 km 

(quatrocentos quilômetros) em transporte terrestre, estando com 

tratamento agendado para o dia 10/05/2018 às 13h50 (id. 11566011). 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) visando a 

possibilitar a melhor análise do pedido (id. 12183145), acostado no id. 

12198256 - págs. 1/3. II - FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos da parte autora 

merecem acolhimento. II.1 - Gratuidade da justiça Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência ante a postulação pela 

Defensoria Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. II.2 - Da 

questão processual inicial O Estado de Mato Grosso foi citado e deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (id. 10295075), razão 

pela qual lhe DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 do NCPC. 

Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito 

indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, do NCPC. II.3 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. De início, 

em relação ao novo pleito da parte autora no id. 11566011, para fornecer 

os transporte aéreo ao paciente e seu acompanhante da Cidade de Sinop 

até a Cidade de Curitiba para retorno ambulatorial em 10/05/2018 às 

13h50, seu exame resta prejudicado pelo julgamento que está a se 

proferir. No cerne, sabe-se que o direito à saúde vem observado, no 

âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 
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exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, primeira parte, 

da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” E os tratamentos, 

medicamentos, órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos demandam, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para serem 

contemplados nas tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 

Único de Saúde, a serem realizados em todo território nacional por serviço 

próprio, conveniado ou contratado, em consonância com o “Capítulo VIII - 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA 

EM SAÚDE” da Lei 8.080/90, a partir de seu art. 19-M e seguintes, 

observado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. Dada a complexidade da matéria, 

o acesso aos bens e serviços acima declinados (tratamentos, 

medicamentos, órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos) envolve 

uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que exercem 

variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social. Assim, o 

Sistema Único de Saúde vem organizado de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com direção e gestão 

peculiares a cada esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º 

e seguintes da Lei 8.080/90. Vale dizer, há tratamentos, procedimentos e 

medicamentos da atenção básica (esta entendida como o primeiro nível da 

atenção à saúde do SUS, com emprego de tecnologia de baixa 

densidade), da média complexidade (esta entendida como nível 

intermediário da atenção à saúde do SUS, com a atuação de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o diagnóstico 

e tratamento) e da alta complexidade (esta entendida como o último nível 

da atenção à saúde do SUS, com o emprego de alta tecnologia e alto 

custo), em que a política pública de saúde foi estrategicamente desenhada 

de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada rigorosa 

metodologia para a incorporação e exclusão por meio da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec - Decreto Presidencial 

nº 7.646/11), a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da 

citada Lei 8.080/90. Nesse sentido, concebeu-se a Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde (RENASES), instituída por meio da Portaria nº 

841 de 02 de maio de 2012, relação que, como o nome diz, compreende 

todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ao 

usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, como 

se vê de seu art. 1º: “Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações 

e Serviços de Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e 

serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário, para 

atendimento da integralidade da assistência à saúde, em atendimento ao 

disposto no art. 22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e no art. 

7º, inciso II da Lei nº 8.080/90, disponível no sitio do Ministério da Saúde: 

http://www.saude.gov.br, após a publicação desta Portaria. § 1º Esta 

versão contém as ações e serviços ofertados pelo (SUS) na data de 

publicação do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, com acréscimo 

dos novos serviços e ações instituídos até a data de edição desta 

Portaria. § 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) contemplam, 

de forma agregada, toda a Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e 

Medicamentos do (SUS).” Ir de encontro à esta metodologia exige 

circunstância excepcional que demanda edifícios teóricos e 

argumentativos coerentes e harmônicos com o ordenamento jurídico 

subjacente. E de nada adiantaria oferecer tratamentos, medicamentos, 

órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos sem o necessário serviço 

de traslado por ambulâncias, UTI terrestre e aérea e outros meios, de 

modo a dar acesso efetivo aos cidadãos ao direito à saúde. Como visto, o 

Sistema Único de Saúde vem organizado de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com direção e gestão 

peculiares a cada esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º 

e seguintes da Lei 8.080/90. E por se tratar de transplante de órgãos, 

certamente a complexidade do caso exigiu o tratamento em 

estabelecimento de saúde correspondente, razão pela qual foi o paciente 

encaminhada para o Hospital Nossa Senhora das Graças da Cidade de 

Curitiba/PR, estabelecimento de saúde de destaque por ser referência em 

tratamentos clínicos e cirúrgicos de alta complexidade, como transplantes 

de medula óssea e hepático. No particular, como forma de melhor 

qualificar o acesso de pacientes à alta complexidade de forma equânime 

em todo o país, criou-se a Central Nacional de Regulação da Alta 

Complexidade - CNRAC, representada nos estados pelas Centrais 

Estaduais de Regulação da Alta Complexidade - CERACs, que devem estar 

integradas às ações regulatórias das demais centrais de regulação. Na 

prática, a CERAC responde pela regulação do acesso de pacientes que 

necessitam de procedimentos de alta complexidade fora do seu Estado de 

origem nas especialidades de cardiologia, oncologia, neurocirurgia, 

epilepsia, traumático/ortopedia e gastroenterologia. A CNRAC foi instituída 

pela Portaria GM/MS nº 2309, de 19 de dezembro de 2001, no âmbito da 

Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Regulação, Avaliação e 

C o n t r o l e / C o o r d e n a ç ã o - G e r a l  d e  R e g u l a ç ã o  e 

Avaliação(SAS/DRAC/CGRA), e tem como objetivo principal regular o fluxo 

da referência interestadual de pacientes que necessitam de assistência 

hospitalar de alta complexidade, em caráter eletivo, desde que haja 

ausência de oferta de serviços em seu estado de residência ou 

insuficiência avaliada e comprovada, garantindo o acesso e o 

financiamento dos procedimentos realizados e contemplados pela CNRAC 

por meio de recursos do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação 

- FAEC. Nos Estados, a operacionalização dos procedimentos 

contemplados pela CNRAC ocorre via CERAC. Neste contexto, a Gerência 

de Tratamento Fora do Domicílio - TFD está vinculada à Coordenadoria de 

Regulação, da Superintendência de Regulação Controle e Avaliação da 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Segundo definição do 

Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT: “O benefício de TFD consiste em fornecimento de passagens 

para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS e seus 

acompanhantes - se necessário - para a realização de atendimento 

médico especializado em Unidades de Saúde cadastradas/conveniadas ao 

SUS em outras Unidades da Federação. Também está previsto o 

pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite. Estes 

benefícios somente serão concedidos quando esgotados todos os meios 

de tratamento na Rede Pública ou Conveniada ao SUS no Estado de Mato 

Grosso e, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao 

período estritamente necessário ao tratamento” (sic). Tal definição decorre 

dos dispositivos legais contidos na Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 

1999, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que 

inclusive determinou a normatização e sistematização do assunto em 

manual estadual, consoante dispõe o seu art. 5º, § 1º: “Art. 5° - Caberá as 

Secretarias de Estado da Saúde/SES propor às respectivas Comissões 

Intergestores Bípartite - CIB a estratégia de gestão entendida como: 

definição de responsabilidades da SES e das SMS para a autorização do 

TFD; estratégia de utilização com o estabelecimento de critérios, rotinas e 

fluxos, de acordo com a realidade de cada região e definição dos 

recursos financeiros destinados ao TFD. § 1° A normatização acordada 

será sistematizada em Manual Estadual de TED a ser aprovado pela CIB, 

no prazo de 90 dias, a partir da vigência desta portaria, e encaminhada, 

posteriormente, ao Departamento de Assistência e Serviços de 

Saúde/SASIMS, para conhecimento” (sic). De outro lado, a Resolução nº 

61, de 16 de dezembro de 2003, da Comissão Intergestora Bipartite 

Estadual de Mato Grosso, que dispõe sobre a regulamentação para a 

concessão do auxílio para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado 

de Mato Grosso, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS/MT, prevê que 

os casos em que o domicílio do paciente for diverso da capital estadual 

Cuiabá, o pagamento da passagem intermunicipal ficará a cargo da 

respectiva Secretaria Municipal de Saúde, na forma do seu art. 3º, § 1º, 

c.c. a Portaria SAS/MS nº 55 de 24/02/99: “Art. 3º - A Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT – se responsabilizará pelo 

pagamento de passagens de ida e volta, aérea e/ou rodoviária, U.T.I. 

aérea e/ou terrestre, serviços profissionais (médico e/ou paramédico), 

custeio com hospedagem e alimentação e pelo translado de corpos em 

casos de óbitos, inerentes aos tratamentos fora de domicílio autorizados 

por ela. § 3º - Nos casos em que o domicílio do paciente for FORA da 

capital do Estado, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de 

origem do paciente, o pagamento da passagem intermunicipal de acordo 
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com a Portaria SAS/Nº 055 de 24/02/99.” (sem destaques no original). A 

aludida sistemática vem observada pela Resolução nº 5, de 11 de março 

de 2005, da mesma Comissão Intergestora Bipartite Estadual de Mato 

Grosso, que alterou o declinado Manual de Normatização do Setor de 

Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT, e, em seu item 3.1, assegura aos 

usuários residentes fora da capital mato-grossense que o custo do 

traslado ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo 

domicílio: “3.1 – Dos Casos do Interior do Estado Nos casos em que o 

domicílio do usuário for FORA da capital, ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Saúde de origem do usuário e ou acompanhante o pagamento 

da passagem, ida/volta, de acordo com a portaria SAS/MS nº 055 de 

24/02/99 e Resolução CIB nº 061 de 16/12/03” (sic - sem destaques no 

original). Em casos ordinários e até mesmo graves, o meio de transporte 

oferecido para TFD, como não poderia ser diferente, é o terrestre, por 

meio de passagens de ônibus rodoviários comuns aos casos sem 

gravidade e tipo leito aos casos graves, consoante item 7.1 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.1 – 

Do Transporte Terrestre a) Serão fornecidas preferencialmente - para 

usuários em TFD – passagens de ônibus rodoviários comuns; b) Aqueles 

usuários com estado de saúde mais grave poderão receber passagens 

para ônibus tipo leito, mediante justificativa do médico solicitante e 

comprovação da gravidade do estado de saúde pela apresentação de 

exames complementares; c) As passagens terrestres serão liberadas ida 

e volta conforme itinerário, ficando sob responsabilidade do usuário o 

agendamento na rodoviária. d) No retorno da viagem os usuários deverão 

entregar no setor do TFD os canhotos das passagens para fins de 

prestação de contas”. Porém, quando o estado de saúde do paciente o 

impeça de viajar de ônibus ou quando a demora no deslocamento 

represente risco extremo à sua saúde, é plenamente possível o 

fornecimento de transporte aéreo, a teor do item 7.2 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.2 – 

Do Transporte Aéreo a) Passagens aéreas somente serão fornecidas 

para aqueles casos nos quais O ESTADO DE SAÚDE DO USUÁRIO O 

IMPEÇA DE VIAJAR DE ÔNIBUS, OU QUANDO A DEMORA DE 

DESLOCAMENTO TRAGA RISCO EXTREMO À SAÚDE. Esses pedidos 

deverão ser minuciosamente justificados pelo médico assistente que 

deverá comprovar a gravidade do estado de saúde pela apresentação de 

exame complementares pertinentes e Relatório Médico bem fundamentado, 

que será submetido à rigorosa análise por parte da equipe médica 

reguladora, de acordo com o §1 do art 4º da portaria SAS/MS 055/1999 e 

Resolução da CIB nº061 de 16 de dezembro 2003; b) Aqueles usuários 

que receberem passagens aéreas deverão entregar no TFD, após o 

retorno da viagem, os canhotos das mesmas, para fins de prestação de 

contas.” (sem destaques no original). O Manual de Normatização do Setor 

de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT ainda especifica, em rol 

exemplificativo, os critérios justificadores da liberação de transporte 

aéreo, como se vê de seu item 7.2.1: “7.2.1 - Os critérios que justificam a 

liberação de transporte aéreo ficam assim definidos: a) Ausência de 

controle dos esfíncteres; b) Maior de 04 anos que não deambulam; c) 

Paralisia cerebral dependência total ou parcial; d) Paraplegia; e) 

Tetraplegia; f) Portador de crises convulsivas freqüentes; g) Doença de 

base descompensada; h) Nutrição parenteral total; i) Nefropatas em diálise 

perintoneal ou hemodiálise; j) Neoplasias; k) Risco de sangramento – 

plaquetopenia < 50.000 células/mm³; l) Imunossupressão severa – 

neutropia < 1000 células/mm³; m) Risco de eventos agudos que podem 

levar ao óbito caso não seja oferecido atendimento de urgência; n) 

Arritmias malignas; o) Outros.” É precisamente o caso de ANEUMAR, como 

asseverado pelo médico hepatologista Dr. Alcindo Pissaia Junior, CRM/PR 

nº 15830, em que o quadro clínico daquele, com imunossupressão pelo 

uso de medicamentos para evitar a rejeição do órgão transplantado, o 

impossibilita de ficar por longo período em local fechado e com 

aglomeração de pessoas. Daí porque recomenda a viagem por transporte 

aéreo, pois que a delonga no trajeto terrestre de Colíder a Cuiabá - de 634 

km (seiscentos e trinta e quatro quilômetros) com duração não inferior a 

08h (oito horas), segundo dados extraídos do aplicativo “Google Maps” - 

poderá lhe acarretar risco extremo à sua saúde: “Declaro para os devidos 

fins, que o Sr. Aneumar Sampaio Moraes foi submetido a Transplante 

Hepático cadavérico em 21/11/2015. Sendo assim, o mesmo encontra-se 

imunussu- primido pelo uso de medicamentos para rejeição, não podendo 

ficar muito tempo em local fechado com aglomeração de pessoas. O 

mesmo fica restrito a viagens de ônibus para as consultas periódicas, 

devido a distância e tempo prolongado de viagem. Solicito assim, 

passagem aérea de Sinop a Cuiabá e de Cuiabá a Curitiba com 

acompanhante”. Verifica-se por meio do parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT - id. 12198256 - págs. 1/3) que há necessidade de 

tratamento médico, no serviço de referência, fora do domicílio, e o 

transporte aéreo é recomendado: “III – CONSIDERAÇÕES Conforme prova 

documental acostada aos autos, conclui-se que: 1- Quanto à doença 

alegada: constam nos autos laudos que confirmam a o transplante de 

fígado. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há 

necessidade de seguimento médico, no serviço de referencia, fora de 

domicílio, Hospital Nossa Senhora das Graças, devido a inexistência de 

estrutura hospitalar e equipe médica para atender esse tipo de patologia 

em Mato Grosso. 3. Quanto à urgência do procedimento: há necessidade 

de manutenção do seguimento médico, conforme orientado pela equipe 

assistente. Nada indica que haja um quadro urgente. 4. Transporte 

recomendado: transporte aéreo eletivamente. IV- CONCLUSÃO: Sob o 

ponto de vista técnico, podemos afirmar que há a necessidade de 

seguimento do tratamento fora de domicílio (interestadual), eletivo, com 

transporte aéreo”. Assim, ANEUMAR se enquadra ao menos na alínea “l” 

do item 7.2.1, pois está imunossuprimido pelo uso de medicamentos para 

evitar a rejeição do órgão transplantado: “7.2.1 - Os critérios que justificam 

a liberação de transporte aéreo ficam assim definidos: l) Imunossupressão 

severa – neutropia < 1000 células/mm³; Portanto, fica claro que não se 

trata de mera comodidade, mas de meio de transporte que, a par de 

legalmente previsto, mostra-se essencial para a preservação da saúde do 

paciente ou, ao menos, para a mitigação dos efeitos maléficos que o 

traslado possa eventualmente agravar seu quadro clínico. Alfim, a 

despeito da solidariedade entre os entes estatais constantes do polo 

passivo, plenamente possível o direcionamento das responsabilidades, 

devendo-se, inicialmente, observar-se a repartição de competências 

previamente determinadas, medida revestida de eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade, vale dizer, o Estado de Mato Grosso deve fornecer os 

medicamentos e tratamentos de sua competência, consoante Enunciado 

nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, incorporado no art. 1.334 da 

CNGC: “60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da 

Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, 

direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme 

as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” “Art. 1.334. A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento.” E não há falar em prejuízo quer para a parte ativa, 

quer para a parte passiva direcionada, uma vez que, em relação à primeira 

(parte ativa), em caso de descumprimento por esta (parte passiva 

direcionada), o invocado dispositivo legal permite o redirecionamento da 

obrigação ao Estado de Mato Grosso e, em relação à segunda (parte 

passiva direcionada), não obstante a atuação esteja dentro de seu rol de 

atribuição, é possibilitada a exigência daquilo que entender devido pelo 

referido Estado de Mato Grosso, decorrente da obrigação solidária, e 

vice-versa, na forma do art. 132 do NCPC: “Art. 132. A sentença de 

procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a 

dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de 

cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” 

Deve-se prestigiar atuação regionalizada e hierarquizada do SUS, isto é, 

cada ator estatal deve corresponder razoavelmente àquilo que lhe foi 

atribuído por lei, sob pena de se fomentar gestões administrativas 

omissas, irresponsáveis e inconsequentes. Muito fácil, sob o argumento 

da solidariedade no tocante ao direito à saúde, o Município deixar aquilo 

que é de sua competência sob a responsabilidade do Estado e, a este, em 

relação à União, tudo por meio da excessiva judicialização, o que temos 

denominado como fenômeno da transferência ilegítima da função típica, o 

Poder Executivo deixa de atuar e relega seu papel ao Poder Judiciário. 

Cada repartição estatal atuando de forma, concertada, comprometida e 

organizada, certamente contribuirá com a dinâmica dos direitos sociais. 

Quando estes (direitos sociais) são observados adequadamente, não há 

judicialização. É exatamente, como as engrenagens em relação à máquina, 

na medida em que aquelas (engrenagens) funcionam adequadamente, não 

há intervenção do mecânico. Em uma concepção ética-filosófica 

nietzschiana, cada ente estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito 

Federal e a União, entes fictícios que na realidade são administrados por 

seres humanos, devem, progressivamente, com muito empenho e esforço, 
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utilizar-se destes casos que lhe se são remetidos justamente para 

repensar e aperfeiçoar a rede de atendimento de saúde e, quem sabe, em 

um futuro não muito longínquo, propiciar a efetiva diminuição da 

judicialização destas demandas. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria Pública, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar unicamente 

ao MUNICÍPIO DE COLÍDER a obrigação de fornecer passagens aéreas de 

ida e volta de Sinop para Curitiba, no prazo de 15 (quinze) dias, e pelo 

tempo que for necessário ao tratamento ambulatorial do pós-operatório, 

tanto ao paciente ANEUMAR SAMPAIO MORAES quanto ao seu 

acompanhante para tratamento fora de domicílio, bem como fornecer toda 

a assistência material (alimentação e hospedagem), e, por consequência, 

julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

confirmando a tutela de urgência liminar concedida. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Considerada a proximidade da data de retorno, inclusive com 

consulta agendada para o dia 10/05/2018 às 13h50, fixou-se prazo até 

elástico de 15 (quinze) dias para a aquisição e fornecimento das 

passagens aéreas, pois que a norma de regência determina que tais 

passagens devam ser fornecidas com antecedência de 72h (setenta e 

duas horas) para a data da viagem, consoante art. 9º da Resolução nº 61, 

de 16 de dezembro de 2003, da Comissão Intergestora Bipartite Estadual 

de Mato Grosso c.c. a alínea “d” do item 10 do Manual de Normatização do 

Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “Art. 9º - As passagens 

deverão estar disponibilizadas ao paciente ou seu representante legal no 

prazo de setenta e duas horas da data da viagem.” “10 – DA LIBERAÇÃO 

DAS PASSAGENS d) As passagens deverão estar disponibilizadas ao 

usuário ou seu representante legal no prazo de 72 (setenta e duas) horas 

da data da viagem. Conforme art. 9º da Resolução da CIB nº. 061 de 

16/12/03;” ADVIRTA-SE o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLÍDER da determinação contida nos itens 7.2.2 e 10 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.2.2 – 

Das Passagens Aéreas de Ida e Volta a) As passagens aéreas serão 

liberadas a ida e volta somente ao usuário que souber o seu tempo de 

permanência na localidade de destino, para que não incorra em multa se o 

mesmo não retornar na data prevista; b) Nos casos em que não houver 

previsão de retorno, só serão liberadas as passagens de ida com 

posterior solicitação de PTA (pedido de transporte aéreo), depois de 

confirmada a alta hospitalar.” “10 – DA LIBERAÇÃO DAS PASSAGENS a) 

As passagens serão entregues aos usuários e/ou acompanhantes 

munidos de documentos; b) Em caso de terceiros, o mesmo deverá 

apresentar declaração/autorização do usuário e/ou da Secretaria 

Municipal de Saúde conferindo-lhe a responsabilidade da retirada das 

passagens; c) O setor TFD não se responsabilizará pela liberação de 

passagens a acompanhantes que quiserem retornar ao município de 

origem antes da liberação e/ou alta do usuário; d) As passagens deverão 

estar disponibilizadas ao usuário ou seu representante legal no prazo de 

72 (setenta e duas) horas da data da viagem. Conforme art. 9º da 

Resolução da CIB nº. 061 de 16/12/03; e) Conforme o art.10º da 

Resolução CIB nº.061 de 16/12/03, o usuário deverá ser comunicado, 

respeitando o prazo de 72 (setenta e duas horas), quando por qualquer 

motivo, não for possível cumprir o prazo estabelecido no art. 9 º. da citada 

Resolução.” Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o fornecimento 

voluntário das passagens aéreas, DEFIRO desde já o bloqueio de verbas 

públicas nas contas bancárias do MUNICÍPIO DE COLÍDER, em eventual 

cumprimento de sentença, motivo pelo qual, determino à parte autora, que, 

antecipadamente, colacione três cotações, caso possível, 

considerando-se haver poucas operadora de voos comerciais no 

aeroporto de Sinop, neste mesmo período de 15 (quinze) dias para 

cumprimento voluntário da obrigação. Intime-se, PESSOALMENTE, em 

caráter de urgência, da presente sentença, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE COLÍDER. Intime-se, pessoalmente, ANEUMAR SAMPAIO 

MORAES, de que a continuidade do benefício, em razão de sua 

judicialização, será condicionada à comprovação em eventual 

cumprimento de sentença do conteúdo exigido no item 10.1 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT, 

documentos que deverão ser acostados no prazo de 15 (quinze) dias 

após o retorno desta e de eventuais próximas viagens: “10.1 - Da 

Continuidade do Benefício a) Para a continuidade do benefício do TFD o 

usuário deve entregar no setor de TFD assim que retornar de viagem os 

seguintes documentos: I. Relatório/Contra-Referência (devidamente 

preenchido pelo médico assistente/carimbado e datado), contendo as 

especificações do tratamento concluído e/ou interrompido e as razões das 

interrupções; II. Canhoto das passagens para fins de prestação de 

contas.” Intime-se uma vez mais, pessoalmente, ANEUMAR SAMPAIO 

MORAES, de que os retornos para o(a)(s) próximo(a)(s) 

consultas/exames/procedimentos/avaliações sejam agendados(as ) 

diretamente na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER, a qual 

está obrigada por sentença a fornecer as aludidas passagens aéreas, 

tudo com posterior comprovação neste feito, na forma do item 10.4 do 

Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT: “10.4 - Do Retorno a) O retorno de consulta deve ser agendado 

pelo próprio usuário na instituição de tratamento, e/ou com apresentação 

do Relatório/Contra Referência ficando sob responsabilidade do setor de 

TFD a confirmação desse agendamento para posterior liberação de 

passagens; b) O relatório contra referência que vier com agendamento 

programado também será confirmado pelo setor de TFD para posterior 

liberação de passagens; c) Caso o usuário retorne ao município de origem 

sem agendamento da consulta, ficará sob sua responsabilidade 

agendar/solicitar via fax declaração da Instituição confirmando a data do 

agendamento de consulta para posterior liberação de passagens.” Deixo 

de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a 

isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da 

CNGC/TJMT. Deixo de condenar o polo passivo, outrossim, em honorários 

advocatícios, considerada a postulação pela Defensoria Pública, nos 

termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Proceda-se às 

diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se 

a Defensoria Pública e o Ministério Público. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso seja necessário. Cumpra-se. Decisão prolatada às 19h37 do dia 

20/03/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 20 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18856 Nr: 63-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Em relação ao pedido de penhora online via sistema BACENJUD, traga o 

exequente o calculo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Em relação ao pedido de buscas pelo sistema RENAJUD, indefiro o pedido, 

já que trata-se de um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

Por fim, deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte 

interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 
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SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72630 Nr: 170-26.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista a juntada de ref. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2315 Nr: 9-46.1997.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 Intimar a parte ré, através de sua advogada, para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar nos termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40019 Nr: 1036-39.2012.811.0046

 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: JOSUE FRANCISCO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Interposto recurso de apelação, a parte recorrida já apresentou suas 

contrarrazões.

Assim, determino a remessa dos autos ao E. TJMT, para análise do 

recurso interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 615-59.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVITUS LUCERNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MENDES VIANNA 

CARDOSO - OAB:OAB/RJ 67677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

promover as diligências que lhe incumbem, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 1387-75.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que não foram respondidos os ofícios requisitando 

informações quanto ao cumprimento da carta precatória de fls. 35, 

expeça-se nova carta precatória para a comarca de Maracaju/MS, nos 

mesmos termos da anterior, requisitando-se informações quanto ao seu 

cumprimento a cada 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40393 Nr: 1406-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES GIUSTI, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - OAB:14435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATINGA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 242, intime-se a parte executada para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se em relação ao acordo celebrado entre 

as partes, bem como, apresente a minuta do referido acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68703 Nr: 2056-94.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o autor, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116931 Nr: 713-24.2018.811.0046

 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: IVANILDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 971-34.2018.811.0046

 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: LINDAURA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 805-02.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118083 Nr: 1206-98.2018.811.0046

 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: JOCIELLI PAIVA ESPINOLA

 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:

 Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio acidentário. O auxílio-acidentário será devido pelo período de 120 

dias, por analogia ao disposto no art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91 em relação 

ao auxílio-doença, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.Oficie-se o INSS 

– APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão.Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior.Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior.Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se por remessa dos autos, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38501 Nr: 3200-11.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Ronivaldo Lourenço de Oliveira, Rodrigo Lourenço de Oliveira, 

Rodezio Lourenço de Oliveira, Ronaldo Lourenço de Oliveira, Ronei 

Lourenço de Oliveira, Rosimar Lourenço de Oliveira, Roberto Lourenço de 

Oliveira, Rogério Lourenço de Oliveira, Rosélia Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

o requerimento administrativo, conforme decisão de fls. 165, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34986 Nr: 3169-25.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos.

Verifica-se que após a realização da penhora online a executada alega 

que realizou o pagamento de forma espontânea, juntando aos autos o 

comprovante de pagamento referente ao valor da execução, requerendo 

ainda, fosse desconstituída a penhora online realizada.

Com relação à penhora realizada, verifica-se que os valores já 

encontram-se disponíveis em conta judicial, tornando impossível a 

desconstituição da penhora realizada, somente podendo ser realizada a 

devolução dos valores por meio de alvará judicial.

Desta feita, certifique-se a secretaria quanto a existência de valores 

depositados nestes autos, após intimem-se as partes para que indiquem 

dados bancários para levantamento dos valores que lhe forem devidos, 

bem como, para requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104009 Nr: 2630-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVANIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66201 Nr: 4388-68.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 
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ALEXO - OAB:7069- MT

 Intimar os atuais procuradores das partes da sentença proferida no 

presente feito, abaixo transcrita. SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse em que as partes alegam que realizaram um 

acordo, requerendo a extinção do feito nos termos do Artigo 487, III do 

CPC. Verifica-se que o referido acordo somente foi juntado aos autos de 

código nº 36816, apenso a estes autos, desta feita, determino que seja 

extraída cópia do acordo de fls. 464/465 e juntados a estes autos. Desde 

já, homologo sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas 

cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do 

CPC. Custas remanescentes pela parte requerida, nos termos do acordo 

celebrado entre as partes. Após o trânsito em julgado, as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 98-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON AMANCIO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Intimar a parte ré para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 1352-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITATIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/RO 4046, FELIPE WENDT - OAB:4590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113359 Nr: 6686-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOURA MARCILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 (...) Nestes termos, tenho que a revogação da prisão preventiva se 

impõe. Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu 

permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do 

Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de 

concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado FABIO MOURA 

MARCÍLIO, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: a) 

deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) para mudar de 

domicílio devera solicitar autorização prévia ao juízo; c) não se ausentar 

da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem 

autorização judicial; d) abster-se de contatar a vítima, devendo manter-se 

afastada dela no mínimo por 300 metros, bem como de seus familiares, 

sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; e) deve 

se abster do cometimento de outras infrações penais. Fica advertido o 

requerente, de que o não cumprimento das mesmas, importará na 

revogação do benefício concedido. Informe a vítima acerca desta decisão 

pelo meio mais rápido. Expeça-se o alvará de soltura. A diretora do 

estabelecimento prisional deverá verificar se existem outros mandados de 

prisão em desfavor do requerido antes de colocá-lo em liberdade. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Notifique-se o Ministério Público 

acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113359 Nr: 6686-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOURA MARCILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Denunciado: FÁBIO MOURA MARCÍLIOAutor: O MINISTERIO PÚBLICO DO 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O N ú m e r o  ú n i c o : 

6686-91.2017.811.0046Código: 113359Vistos.1 – Tendo em vista que não 

é caso de absolvição sumária, pois a defesa preferiu se manifestar de 

forma ampla de maneira que a tese defensiva necessita da produção de 

provas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

março de 2018, às 13h30min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a 

vítima, se for o caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do 

Código de Processo Penal.3 – A fim de racionalizar os trabalhos da 

secretaria, a presente decisão serve como M A N D A D O D E I N T I M A 

Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar. 4 – Expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Presidente Médice/RO para inquirição da testemunha arrolada 

e da vítima.5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66201 Nr: 4388-68.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Código 66201.

Vistos.

Suspendo a presente ação de reintegração de posse, uma vez que no 

processo em apenso está delimitando o montante devido e pago pela parte 

ré, sendo que de acordo com os cálculos apresentados pelo perito, em 

que pese ainda não homologado, há valores a serem ressarcidos ao 

requerido (fls. 394 – cód. 36816).

 Dessa forma, inviável falar, nesse momento, em expedição de mandado 

de busca e apreensão, razão pelo qual indefiro o pedido de fls. 90.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27698 Nr: 1814-48.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
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fim de que possa ser cumprido o mandado de avaliação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86628 Nr: 1091-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDDNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO o 

Advogado Dr. Lucas Alberto Tostes Correa OAB/MT nº 23071/B, 

informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 10 dias. 

Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os autos 

serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21179 Nr: 2064-52.2006.811.0046

 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: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 1026-82.2018.811.0046

 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: ILZE CÉLIA CHAVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117933 Nr: 1132-44.2018.811.0046

 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: VALDIR GARVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

apresentar impugnar a constestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117659 Nr: 1005-09.2018.811.0046

 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: MARIA JULIA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

impugnação a contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117798 Nr: 1055-35.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

impugnação a contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112153 Nr: 6213-08.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLEY GUSTAVO JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO, 

FLAVIO CARLOS GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A, ELIO ADANIR 

GIONGO, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

(568. 00) PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO, CONSIGNANDO QUE 

NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS EM ENVELOPE OU MEDIANTE CHEQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64121 Nr: 2274-59.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAXIMO FORLIN, JULIO CESAR MAIA 

BRANDALISE, LEANDRO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GOMES GRAVA, JOVENAL GOMES 

GRAVA, WANDERSON CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 
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OAB:MT/10879/A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda o recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor da diligência a ser realizada pelo Oficial 

de Justiça, a saber: " Mandado de Intimação para Audiência desgnada 

para a data 16/05/2018, às 13:00h, sendo duas diligências em 

Comodoro/MT e 01 em Campos de Júlio/MT. Segue em anexo tabela de 

Diligência.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64121 Nr: 2274-59.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAXIMO FORLIN, JULIO CESAR MAIA 

BRANDALISE, LEANDRO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GOMES GRAVA, JOVENAL GOMES 

GRAVA, WANDERSON CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à distribuição de 

três Cartas Precatórias, sendo uma para a comarca de Marau/SP, uma 

para a comarca deVideira/SC e uma para São Paulo/SP, ou manifeste-se 

no intuito de retirá-la em secretaria para sua distribuição particular, com o 

objetivo de intimar os requerentes para prestarem depoimento pessoal em 

audiência designada para a data 16/05/2018, às 13:00h, conforme decisão 

de pag.: 196 dos autos. Outrossim, as guias para pagamento de custas 

judiciais e taxas judiciárias poderão ser retiradas no site: www.tjmt.jus.br 

(Guias - Carta Precatória)

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106895 Nr: 4005-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASMANI RENAN KREUSCH ZEBALLOS RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 24 de maio de 2018, às 15h40min.

Intime-se o denunciado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102945 Nr: 2197-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barbara de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 102945

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Maria Bárbara de Souza - rito da Lei n.º Lei 6830/80 , em que 

objetiva o adimplemento de quantia certa devida pela parte executada aos 

cofres públicos.

A parte executada foi citada do teor da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente a suspensão processual.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Tendo em vista o teor do requerimento retro, SUSPENDO o presente feito 

ATÉ O DIA 05/09/2018, considerando que o parcelamento constitui 

hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do 

inc. VI do art. 151, CTN.

 Proceda-se o cartório com as anotações necessárias no sistema Apolo, 

bem como aloque o referido feito em escaninho próprio.

 Decorrido o prazo supra, certifique-se e, intime-se a parte exequente, 

MEDIANTE REMESSA ELETRÔNICA, para dar o devido impulsionamento do 

feito, bem como impulsione o feito em 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 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.: 113614 Nr: 6805-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. BUENO - ME, ALICE RAMOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/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.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 397-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEREIDO, 

MANOEL RAMALHO DE FIGUEREIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/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 
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imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74265 Nr: 858-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando o teor da certidão elaborada pelo Oficial de justiça, 

determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 02 (dois) meses, 

para o fim de que seja regularizado o polo passivo da relação processual 

nos termos do art. 921, I, CPC.

 Desta feita, intimem-se a parte exequente para regularizar o polo passivo 

da presente demanda, bem como promova a citação do respectivo espólio, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo de 02 

(dois) meses por analogia ao art. 313, II, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104467 Nr: 2839-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDES DA SILVA, SIRLENE 

MARTINS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Intimem-se a parte exequente pessoalmente bem como seu patrono para 

dar o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias. Cientifique-se na 

ocasião a parte exequente que a ausência de manifestação no prazo 

assinalado ensejará por interpretação extensiva na extinção dos 

presentes autos sem resolução de mérito [art. 485, III, CPC].

 Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após voltem-me 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 4119-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY FRANCISCA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 107151

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT em face de 

SUELY FRANCISCA DE ALMEIDA todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Citação da (s) parte (s) executada (s) nos autos.

 Pedido de suspensão do feito por falta de localização de bens 

penhoráveis de ref. 22.

 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 é 

medida que se impõe, sobretudo, pelo que dispõe o art. 921, CPC:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

 ...

 III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

 ...

 § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 Ressalto que durante o período de suspensão encontrar-se-á também 

suspenso o prazo prescricional, todavia decorrido o prazo de suspensão 

permanecendo silente a parte exequente começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente nos termos do art. 921,§4º, CPC.

 Destarte, DECLARO suspensa esta execução pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do 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, 

permanecendo silente ou não havendo encontrado bens penhoráveis, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo 

[art. 921, §2º, CPC].

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 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.: 101629 Nr: 1696-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARTINS DOS SANTOS SILVA, 

EDSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça, para o fim de no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar bens passíveis de penhora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 4953-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, COLIGAÇAO 

ADMINISTRANDO COM DEMOCRACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLIGAÇAO UNIDOS FUTURO CERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI SILVA DIAS - 

OAB:21.981-b

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para o fim de no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar bens passíveis de penhora.

Cadastre o advogado do executado no sistema Apolo, caso já não o tenha 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93927 Nr: 3823-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDOR & SOUZA VIDOR LTDA ME, ZILDINETE 

BENTO SOUZA VIDOR, REGINALDO VIDOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a manifestação retro, expeça-se carta precatória a qual 

deverá ser retirada em cartório pela parte autora/exequente que 

posteriormente deverá as suas expensas retirá-la em cartório e 

comprovar a distribuição da mesma nos presentes autos em 30 (trinta) 

dias.

Após, cadastre-se no sistema Apolo o patrono que deverá receber 

intimações conforme petição retro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3675-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRIS DOS SANTOS CARRETA, EVANILDA 

PIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a manifestação retro, expeça-se carta precatória a qual 

deverá ser retirada em cartório pela parte autora/exequente que 

posteriormente deverá as suas expensas retirá-la em cartório e 

comprovar a distribuição da mesma nos presentes autos em 30 (trinta) 

dias. Defiro o pedido em petição retro e, para tanto citem-se a (s) parte (s) 

requerida/executada (s) por via editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais.

Após, cadastre-se no sistema Apolo o patrono que deverá receber 

intimações conforme petição retro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 5768-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS, ALESSANDRA 

PAULA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:RO/5868

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônivo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre o advogado do executado no 

sistema Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78231 Nr: 2473-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DAL MAGRO - RESTAURANTE, JONES DAL 

MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos por meio de seu 

advogado constituído acerca da certidão retro, no prazo de 15 (quinze 

dias).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 3695-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NELSON BEPPLER, JOSÉ NELSON 

BEPPLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a manifestação retro, expeça-se carta precatória a qual 

deverá ser retirada em cartório pela parte exequente que posteriormente 

deverá retirá-la em cartório e comprovar a distribuição da mesma nos 

presentes autos em 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 2745-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES SILVA CARCALHO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 3451-24.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIS CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como seu advogado 

constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias dar o devido impulsionamento 

do feito, considerando que o veículo em questão já foi localizado, 

conforme noticiado pelo Oficial de Justiça, todavia, ante seu péssimo 

estado de conservação não procedeu o autor com a remoção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109189 Nr: 4993-72.2017.811.0046

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 109189

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de JAIRO DE SOUZA 

todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.
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Liminar deferida nos autos de ref. 04.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 19.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 20 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.: 77412 Nr: 2132-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se na íntegra a decisão anterior.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 232-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO CASTELA FILHO, Cpf: 

27976077830, Rg: 285855955, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

Telefone (65)3283-1990. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, move 

ação MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL em face de ROBERTO 

CASTELA FILHO. A autora é proprietária dos seguintes bens: Um trator de 

esteira caterpillar D6-C, série n. 10k11935, uma colheitadeira SLC 7.500 

hydro, n. de série 7500AC30301, e uma platarforma n. 316AC18035. Os 

bens foram adquiridos conforme contrato de compra e venda de 

máquinas, após a venda e compra das máquinas, requerido solicitou 

emprestados os bens para poder terminar alguns serviços que 

necessitava. Como a autora possui outros créditos a receber do requerido 

e, tendo intenção de receber seu crédito de forma amigável, emprestou os 

bens objeto de compra e venda para que o requerido pudesse terminar o 

alegado serviço de que necessitava. No dia seis de novembro de 2006 e 

outros dias que se seguiram, a autora solicitou verbalmente ao requerido a 

devolução dos bens que lhe tinham sido emprestados, e o requerido 

sempre dizia que iria entregar no dia seguinte, mas nunca entregava, 

sempre arrumando uma desculpa. Em meados de dezembro de 2006 o 

requerido sumiu, desapareceu sabe-se lá para onde, sem deixar qualquer 

endereço, e então, a autora teve mais alguns contatos via telefone, 

solicitando a devolução dos bens, mas até então não foi atendida.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Cumpra-se na íntegra a 

decisão retro, notadamente quanto à expedição de edital de 

citação.Escoado o prazo do edital sem manifestação, tendo em vista que o 

presente feito é afeto à Meta 2/2018 do CNJ e, ainda, devido à demora de 

se lotar a Comarca com Defensor Público, nomeio a Dra. Maila Suzamar da 

Rocha, para defender os interesses do revel, até a designação de novo 

defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado honorários a seu 

favor.Intime-se a causídica da nomeação.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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 16 de março de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106745 Nr: 3957-92.2017.811.0046

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em acurada análise da petição inicial, verifico que a parte interessada não 

apontou devidamente o valor da causa vez que, o valor da causa deve 

corresponder ao saldo em aberto, incluindo as prestações vencidas e não 

pagas e as vincendas ou comprove nos autos o quantum de parcelas que 

consiste o contrato entabulado entre as partes.

Pelo exposto, intime-se o patrono da parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 485, 

inciso I, do CPC bem como recolher as custas processuais 

remanescentes. Recolhida as custas processuais, remetam-se os autos 

ao Distribuidor deste juízo para que aquele proceda com as devidas 

retificações no sistema Apolo.

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70054 Nr: 3033-86.2014.811.0046

 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: ELIEL RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO MANIERO, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL - LTDA, IPIRANGA PETROQUÍMICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO MOURA MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JULIO MÁXIMO - 

OAB:217220, LUIZ CARLOS MÁXIMO - OAB:115.88

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Solicite a devolução imediata da carta precatória expedida nos autos.

Faça constar que se trata de processo relativo à meta 2/2018 do CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 1947-17.2013.811.0046

 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: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique se houve o devido recolhimento das custas acerca da ação de 

reconvenção proposta.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 3789-66.2012.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME, FABIANA PEGORER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura na certidão de fl. 191.

Ademais, cadastre o novo procurador conforme requerido às fls. 192.

Por fim, cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 190.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 3102-89.2012.811.0046

 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: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS DE 

JULIO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITODE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO, NOEMI 

LOPES PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Junte-se aos autos o ofício conforme lembrete no sistema APOLO.

Atente-se a serventia acerca da disposições na CNGC/MT com relação à 

quantidade de folhas que podem existir em um único volume.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, com 

urgência, por tratar-se de um processo afeto à meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 496-20.2014.811.0046

 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: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Proceda-se a Senhora Gestora com a identificação dos volumes de forma 

eficaz, a tornar acessivel a identificação dos volumes.

No mais, cumpra-se na íntegra o determinado em sede de audiência de 

instrução, sobretudo o que diz respeito o artigo 435, do CPC, citado no dia 

da decisão.

Enumere as folhas dos autos, considerando que aquelas juntadas a 

''posteriori'' das fls. 349 encontram-se sem numeração.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de um feito afeto à meta 02/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 60-32.2012.811.0046

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BREVIGLIERI BRAGA, JOAQUIM 

ADEVAIR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Identifique-se os volumes dos autos.

Após, cumpra-se com IMEDIATAMENTE o despacho externado às fls. 400.

Às providências, com urgência, tendo em vista tratar-se de um processo 

afeto à meta 02/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 933-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADEVAIR BRAGA, LEILA 

BREVIGLIERI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Identifique ADEQUADAMENTE os volumes do referido processo.

Certifique a tempestividade dos embargos de declaração juntados às fls. 

363/364.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14825 Nr: 136-03.2005.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FLÁVIA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Solicite a Senhora Gestora Judicial ao servidor que incubia tal 'mister' a 

época para que aponhe sua assinatura na certidão de fls. 63.

No mais, aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura na certidão de fls. 

67.

No mais, intime-se a parte requerente para que comprove nos autos que já 

procedeu com o requerimento para expedição de GIA - ITCMD em 15 

(quinze) dias.

Com ou sem manifestação, certifique e voltem os autos conclusos.

Às providências, com urgência, por tratar-se de um processo afeto à meta 

02/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 3298-59.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RINALDI, VICENTE AFONSO COLLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARIA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, MARIA IDALINA NABARRETTE 

TREVISAN, JOSÉ LUIZ DACOL TREVISAN, NELSON CONSTANCI, 
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SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO, MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, 

ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Não conheço do requerimento retro.

No mais, cumpra-se na íntegra o despacho proferido às fls. 96.

Às providências, com urgência, por tratar-se de um feito afeto à meta 

02/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 60-32.2012.811.0046

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BREVIGLIERI BRAGA, JOAQUIM 

ADEVAIR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Identifique-se os volumes dos autos.

Após, cumpra-se IMEDIATAMENTE o despacho externado às fls. 400.

Às providências, com urgência, tendo em vista tratar-se de um processo 

afeto à meta 02/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 1329-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, RANULFO DE AQUINO NUNES, Elizabete da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Proceda-se a Senhora Gestora com a requisição junto ao servidor que 

incumbia tal mister a época para que aponhe sua assinatura na certidão 

de fl. 38.

Após, considerando que o presente feito se trata de meta 02/2018 do CNJ, 

e, considerando que não possui Defensoria Pública instalada na Comarca 

nomeio como advogado da parte autora a Dra. Gabriela Leite Heinsch, 

sendo que os honorários serão fixados ao final do exercício de tal 

encargo.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de um feito afeto à meta 02/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39217 Nr: 232-71.2012.811.0046

 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): ALDIR BAL MARQUES MORAES, MARCELO 

BEDUSQUE, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

JANDIRA DAL AGNOL, JOSE JOAO FERNANDES, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, DJON CARLOS BRANDÃO, SINDICATO RURAL DE 

COMODORO/MT, EGÍDIO ALVES RIGO, EDILSON RANGEL DA SILVA, 

ALEXANDRE GOMES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, OTTO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique se todos os requeridos foram intimados do despacho de fls. 

339.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

No mais, identifique de forma adequada os volumes dos autos mediante a 

colocação de tarja.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de um feito afeto à meta 02/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14825 Nr: 136-03.2005.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FLÁVIA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Solicite a Senhora Gestora Judicial ao servidor que incumbia tal 'mister' a 

época para que aponhe sua assinatura na certidão de fls. 63.

No mais, aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura na certidão de fls. 

67.

No mais, intime-se a parte requerente para que comprove nos autos que já 

procedeu com o requerimento para expedição de GIA - ITCMD em 15 

(quinze) dias.

Com ou sem manifestação, certifique e voltem os autos conclusos.

Às providências, com urgência, por tratar-se de um processo afeto à meta 

02/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13851 Nr: 1746-40.2004.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABZ, AFZ, LFZ, LFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMBZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Enumerem-se as páginas.

Aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura na certidão apócrifa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34149 Nr: 2334-37.2010.811.0046

 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: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Proceda-se a Senhora Gestora com a requisição junto ao servidor que 

incumbia tal mister a época para que aponhe sua assinatura nas certidões 

de fl. 249 e 250.
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Se em 15 (quinze) dias não for apresentado requerimento de cumprimento 

de sentença, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MACEDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000045-36.2018.8.11.0046 Por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa do seu advogado, para 

que informe, no prazo de cinco dias, o endereço corretamente para a 

citação da reclamada, eis que, o CEP informado nao corresponde a 

nenhum endereço registrados no banco de dados do PJE. COMODORO, 21 

de março de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ARRUDA TASSELL OAB - PE21353 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000020-57.2017.8.11.0046 Por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade designar nova data de audiencia conforme segue: 

30/05/2018 as 10h00. COMODORO, 21 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ARRUDA TASSELL OAB - PE21353 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000020-57.2017.8.11.0046 Por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade designar nova data de audiencia conforme segue: 

30/05/2018 as 10h00. COMODORO, 21 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-91.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010329-91.2012.8.11.0046 Tendo em vista a penhora 

realizada nos autos, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade 

designar nova data de audiencia de conciliação conforme segue: 

30/05/5018 as 10h30min. COMODORO, 21 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-78.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA INACIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUESLU COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010336-78.2015.8.11.0046 Certifico que, diante do teor da petição 

juntada ao ID 9946098 procedi com a retificação dos autos inativando o 

advogada WAGNER CLEMENTE CAVASANA = OAB/SP 76.976. Certifico 

ainda que, compulsando detidamente os autos constatei que, a reclamada 

não foi citada/intimada em tempo habil para a audiencia do dia 01/03/2016 

(AR- ID 5434772) e, muito embora tenha sido redesignada audiencia para 

o dia 04/04/2016 (ID 5434730), não consta nos autos nenhuma 

comprovação de intimação da reclamada, razão pela qual, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira Junior, 

impulsiono os autos com a finalidade de redesignar nova data para a 

audiencia de conciliação a saber: 30/05/2018 as 11h00. COMODORO, 21 

de março de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20248 Nr: 1390-74.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIS AGRO - LÉLIS DE OLIVEIRA & CARAMALAC 

SIMÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Certifico, primeiramente, a tempestividade dos Embargos de Declaração.

Empos, certifico que, consultei o relatório de Protocolo de Documentos 

(fls) 324), no periodo de junho a dezembro de 2017 e, constatei que lá 

constam dois protocolos atinentes a este feito: o primeiro datado de 

23/08/2017- (10886 /juntado pelo advogado Dagoberto Mariano Bernardi); 

e o egundo datado de 11/09/2017 (109809- juntado pelo advogado 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS).

 Ocorre que, de igual forma consultei, também, o relatorio de PETIÇÕES 

RECUSADAS (fls 325), por igual periodo, e verifiquei que la constam que, 

tanto o protocolo 108862, quanto o protocolo 109809, objeto dessa 

controversia, foram REJEITADOS ATOMATICAMENTE POR NÃO 
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PAGAMENTO DE GUIS MATERIALIZADO.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 032 18 DF

O Exmo. Sr. Dr. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA, MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc.

CONSIDERANDO que a Servidora Dionaire Pereira Bueno Vitor – Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca, 

matrícula nº 4932, estará em gozo de Folgas compensatórias no período 

de 16 a 20 de abril de 2018;

RESOLVE: ART. 1º - Designar a Servidora GERALDA SCHUENQUENER 

MELO DE ALMEIDA – Técnica Judiciária Efetiva desta Comarca, matrícula 

n.º 5370, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES E 

CONFLITOS DESTA COMARCA, no período de 16 a 20 de abril de 2018. 

ART. 2º - Ciência as Servidoras. Publique-se e Registre-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27205 Nr: 763-76.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 764-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 3262-91.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILOURDES DE FRANÇA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 3734-92.2013.811.0010

 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: MARINALDA ROSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55497 Nr: 34-74.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES CABEÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55328 Nr: 3732-25.2013.811.0010

 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: LUCIRLEY ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56719 Nr: 1077-46.2014.811.0010

 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: SEBASTIÃO LOPES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3651 Nr: 14-89.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS, LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

MOUNIR NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, 

ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA 

NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - Procurador da Fazenda Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Vistos.

 Como há diversas execuções envolvendo a Usina Jaciara, Mounir Naoum 

e outros, levando em conta que a Usina Jaciara está em recuperação 

judicial, bem como sua planta foi alienada na recuperação por meio de 

leilão que alienou a unidade produtiva na modalidade UPI, além do que há 

nas diversas execuções movidas contra a família Naoum informação de 

que o sócio administrador Mounir requereu sua insolvência civil em Goiás, 

diga a credora sobre tais fatos apontando saída viável para o recebimento 

de seu crédito, vez que, aparentemente, pelas inúmeras execuções 

cíveis, trabalhistas e tributárias de que há notícia nos diversos autos, a 

empresa e a pessoa dos sócios não possuem patrimônio para responder 

por todas as dívidas, tudo em 30 dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 3651 Nr: 14-89.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS, LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

MOUNIR NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, 

ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA 

NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - Procurador da Fazenda Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Vistos.

Nos termos do art. 28 da LEF, poderá o Juiz, a requerimento das partes, 

reunir execuções contra o mesmo devedor.

Assim, DETERMINO a reunião dos presentes autos aos de Código 232 - nº 

811-55.1997.811.0010 e Código 3665 – nº 17-44-1991.8110010, conforme 

requerido, com a posterior remessa do feito para manifestação pela parte 

exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 844-78.2016.811.0010

 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: Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Jaciara/Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos.

1. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, 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 que seja aferido grau de insalubridade e periculosidade no âmbito do 

funcionalismo público do Município de Jaciara/MT, que deverá manifestar 

se aceita o encargo, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 2. Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação 

e indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar 

quesitos (art. 465 do CPC).

 3. Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, 

formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, manifestem-se as partes em igual prazo.

4. Dê ciência ao perito judicial nomeado, sendo que a perícia será arcada 

pelo Município.

5. 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.

 6. 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.

7. Consigno que a homologação do acordo entabulado somente se dará 

após a juntada do laudo pericial e concordância das partes acerca do 

resultado da perícia.

8. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

 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: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a remessa dos autos ao CEJUSC para a designação de nova 

data para realização da audiência de conciliação (NCPC, Art. 165).

Certificada a data da audiência nos autos, cite-se e intimem-se os réus, 

via carta precatória, conforme pleiteado pela autora.

Caso obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por 

sentença. Se o réu, no prazo previsto no Art. 334, §§5º e 6º, do NCPC, 

manifestar desinteresse na autocomposição, à Serventia para promover o 

cancelamento da audiência na pauta, independentemente de conclusão.

Citem-se os réus, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do NCPC), para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 335 do NCPC, com observação do disposto no §1º, pena de 

não o fazendo serem considerados revéis (Art. 344 do NCPC).

Por fim, defiro o pedido da parte autora, e a fim de dar efetividade à tutela 

de urgência anteriormente deferida, promovo novamente a tentativa de 

bloqueio do valor de R$ 62.360,15 (sessenta e dois mil, trezentos e 

sessenta reais e quinze centavos) das contas bancárias vinculadas aos 

réus Murilo Silva Neves e Darione Argolo Cardoso.

Saliento que caso a tentativa de bloqueio reste infrutífera ou parcialmente 

frutífera, novos pedidos de penhora online deverão ser acompanhados de 

indícios de que haja saldo nas contas dos requeridos, já que não se pode 

perpetuar de forma indefinida a realização de várias pesquisas quando a 

primeira já foi negativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102945 Nr: 7611-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL FERNANDO 

TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 
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DAMIAN - OAB:3615/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 .Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça gratuita.Entretanto, o §6º do 

Art. 98, do NCPC, aduz, que, conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento.Desse modo, nos termos do §2º, 

primeira parte, Art. 99, do NCPC, diga a autora, no prazo mesmo prazo, se 

deseja pagar as custas de ingresso parceladamente.Em caso positivo, 

proceda-se o seu recolhimento em 03 (três) parcelas mensais, sendo a 

primeira parcela na data da efetiva intimação da autora, e as demais nos 

30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.E, conforme 

dispõe o Art. 290, do NCPC, será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso.Intime-se.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 11662-26.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINUA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Theophilo Fleury - 

OAB:133.298 - SP, LUCILLO FERNANDES DE FARIA - OAB:358251

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos com vista à 

exequente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25699 Nr: 2164-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866-MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, determinando que os débitos sejam atualizados 

monetariamente desde o vencimento de cada título individualmente, com 

incidência dos juros e correção monetária nos termos do artigo 1°-F, da 

Lei 9.494/97. Determino ainda a incidência dos juros e correção monetária 

relativos aos honorários advocatícios desde a data de seu 

arbitramento.Assim, determino a remessa dos autos ao contador judicial 

para elaboração do cálculo, nos parâmetros aqui estabelecidos.Aportando 

aos autos o cálculo, manifestem-se as partes.Não havendo qualquer 

impugnação, expeça-se precatório para pagamento.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 19 

de março de 2018.Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15083 Nr: 1992-47.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, VALDECI BATISTA CAIXETA, 

JOSÉ PEREIRA FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA PINTO, 

AURIVÂNIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT 3.981

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO o pedido 

de fls. 376/277, e determino que 2/3 dos valores arbitrados à título de 

honorários sucumbenciais sejam liberados ao exequente Valdir 

Seganfredo, e 1/3 aos advogados constituídos às fls. 295/297.Por fim, 

considerando que houve bloqueio de valores na conta bancária de 

titularidade dos executados às fls. 351/352, e que, embora intimados da 

penhora, não houve impugnação, tenho que deve ser considerado quitado 

o débito, com a consequente extinção do feito, ante a satisfação da 

obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC:Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:II – a obrigação for satisfeita;Tendo em vista a quitação 

do débito, julgo e declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se alvará para liberação dos valores 

bloqueados, na proporção de 2/3 ao exequente Valdir, e 1/3 aos patronos 

do Banco do Brasil S/A.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Às 

providências.Jaciara/MT, 19 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 1223-97.2008.811.0010

 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: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de concessão de Aposentadoria por invalidez ou 

Restabelecimento do Auxílio Doença c/c pedido de tutela antecipada e 

liminar, ajuizada por MARIA JOSÉ DE CARVALHO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando para tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício 

previdenciário pretendido.

Processo devidamente saneado às fls. 173/174, estando pendente 

apenas da prova testemunhal, requerida pela parte autora e deferida às 

fls. 187, ato suspenso pela determinação de fls. 196.

Desta forma, considerado o longo lapso temporal transcorrido, bem como, 

a juntada posterior do Laudo Pericial às fls. 178/179, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se ainda persiste o 

interesse e a necessidade da produção da prova testemunhal pretendida.

Em caso de pedido de julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 

355, I do CPC ou decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se e concluso para Sentença, caso haja manifestação pela 

realização da prova testemunhal, concluso para demais deliberações.

CUMPRA-SE COM URGÊCIA, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de Março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21192 Nr: 2828-49.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

GIZELE MARIA RULIM LOPES, AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à fls.100/102, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da 
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parte executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Apesar 

de não ser o entendimento deste juízo a realização de consultas via 

sistema BACENJUD sem a demonstração da alteração do quadro 

econômico da parte executada, verifica-se, contudo, o transcurso de mais 

04 (quatro) anos do último deferimento e consulta sistêmica junto ao 

Banco Central.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

909.670,62 (novecentos e nove mil seiscentos e setenta reais e sessenta 

e dois centavos) nas contas da parte executada: 3RG TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO LTDA-ME, CNPJ n.º 07.124.940/0001-31; GILZELE MARIA 

RULIM LOPES, CPF n.º 495.509.771-53; e AUDIMAR ROCHA SANTOS, CPF 

n.º 383.682.261-04.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados....Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento do feito até o decurso do prazo 

prescricional.Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 20 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33530 Nr: 1089-02.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR LAURENTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Treinamento, Aperfeiçoamento e 

Qualificação Profissional - CETAQUAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o novo Código de Processo Civil prevê que o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica será imediatamente 

comunicado ao distribuidor para as anotações devidas (§1º, do Art. 134), 

desentranhe-se o petitório de fls. 90/95 e fls. 96, para a devida 

distribuição, com posterior apensamento a estes autos de execução.

Considerando o deferimento da concessão da gratuidade da justiça (art. 

4º. §1º da Lei 1060/50), no despacho inicial de fls. 33, em termos de 

prosseguimento:

a) suspendo o curso da execução (Art. 134, §3º, do CPC);

b)quanto ao pedido de fls. 94, letra "a", indefiro, haja vista que a 

providência ali requerida é ônus da parte exequente.

c)Determino que o exequente junte no prazo de 30 (trinta) dias, a 

informação do nome dos sócios, qualificação, documentos de 

identificação e endereço;

 d)regularizados, citem-se os sócios indicados pela exequente para 

responderem ao incidente no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo, se 

for o caso, as provas cabíveis (Art. 135, do CPC);

c) citados os sócios e, apresentadas as respostas ou decorrido o prazo 

in albis, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpridos os itens supra, voltem conclusos para deliberação quanto a 

eventual pedido de produção probatória ou para imediata decisão sobre o 

incidente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46701 Nr: 1752-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANY EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta por CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE E MATO GROSSO – CRC/MTem face de GIOVANY 

EDUARDO DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/11.

O procedimento teve seu regular trâmite; no entanto, às fls. 80 e verso, as 

partes informam que transigiram amigavelmente e requerem a 

homologação do acordo pactuado e a suspensão do processo até o 

cumprimento das avenças.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico, às fls. 80 e verso, que as partes firmaram 

acordo, com o reconhecimento do débito pelo executado, que pagará o 

débito remanescente de forma parcelada.

Ainda, 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)”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 80 e verso.

Por outro lado,suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo 

de 06 (seis) meses, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do 

NCPC.

 Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso (Parágrafo único do Art. 922, do NCPC).

E se houver o cumprimento das avenças, consoante a informação a ser 

prestada pela exequente, no prazo de 10 (dez) dias, após o decurso de 

prazo, tornem os autos conclusos para extinção da execução (Art. 924, 

inciso II, do NCPC).

Por fim, proceda-se a expedição de Alvará, na forma requerida às fls. 80 

e verso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 58480 Nr: 2413-85.2014.811.0010

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANTÔNIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Entretanto, certificou-se às fls. 30 o falecimento do requerido.Instado a 

manifestar-se, a parte autora pleiteou a citação do requerido por edital, fls. 

41.É o relato do necessário. Fundamento e Decido.Compulsando os autos, 

verifica-se que foi certificado o falecimento do requerido, ocasião em que 

o autor pleiteou a suspensão do feito em 07 de abril de 2015.O feito 

permaneceu suspenso por mais de 02 anos.Com vista dos autos, em que 

pese a informação do falecimento do requerido, o banco limitou-se a 

pleitear a citação por edital.Ora, obviamente não há que se falar em 

citação de pessoa já falecida, sendo que cabia ao requerente regularizar 

o polo passivo da ação, incluindo-se os herdeiros do falecido, ou seu 

espólio.Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do 

processo quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, 

o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao 

caso em exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 02 

anos, sendo que o autor somente se manifestou após decisão do juízo, 

requerendo diligência completamente descabida.Assim, verificada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 397 de 653



inércia por abandono por parte do autor, a extinção é à medida que se 

impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Revogo a liminar 

deferida às fls. 24/25.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Sem honorários, ante a ausência de 

triangulação processual.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 19 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52281 Nr: 857-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE RUIZ, GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se ao E. TJMT o competente ofício requisitório de acordo com a 

natureza e o valor do crédito (precatório ou RPV), nos termos da 

manifestação de fls. 197, instruindo-se pela Serventia das cópias das 

peças essenciais, a fim de que sejas elaborados os cálculos de 

atualização e deduções tributárias.

Aportando aos autos os cálculos, encaminhe-se a RPV, com o cálculo e 

demais documentos à Procuradoria do Estado de Mato Grosso para 

pagamento.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1832 Nr: 843-26.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, Beatriz de Freitas Costa - 

OAB:9707-A/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B, SAMUEL 

MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:3591-B/MT, Sueli Solange Capitula - 

OAB:Procuradora do

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de penhora online, tendo em vista que não vislumbro nos 

presentes autos, prova de que a situação econômica do executado tenha 

se alterado após a tentativa de fls. 616/618, de modo a justificar uma nova 

realização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão 

que indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a 

primeira tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos 

que indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.

(TJ-MG - AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/10/2013)

Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o processo, com a 

realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa, e o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis.

No que consiste ao pedido contido no item “b” e “c” das fls. 699/700, tendo 

em vista que das diligências realizadas às fls. 685/690, foram localizados 

veículos em nome de alguns dos executados, determino a intimação 

destes para que indiquem a localização dos veículos a serem contritos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrerem em multa de 20% sobre 

o valor do débito, nos moldes do artigo 774, parágrafo único do CPC.

Decorrido o prazo sem localização dos veículos descritos às fls. 685/690, 

voltem-se conclusos para análise do pleito contido no item “d”, de fls. 700.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54795 Nr: 3231-71.2013.811.0010

 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: ELTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, ALMIR 

FRANCISCO BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JEFERSON JOSÉ CARNEIRO JUNIOR - OAB:55.846/PR

 Vistos e examinados.

LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., opôs embargos declaratórios 

argumentando a existência de omissão no “decisum” que julgou 

procedente a ação, tendo em vista que esta deixou de apreciar o pedido 

de denunciação a lide, formulado em momento anterior pelo embargante.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

De início, determino o desentranhamento das peças constantes às fls. 

266/267 e 268/269, tendo em vista que tratam-se de meras cópias dos 

embargos de declaração de fls. 264/265.

Em que pese o manejo da peça recursal, não resta configurada qualquer 

das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.

Narra o embargante que este juízo deixou de analisar o pedido de 

denunciação a lide formulado na contestação.

Sem maiores delongas, os presentes embargos devem ser rejeitados, 

tendo em que vista que o pedido do embargante foi devidamente apreciado 

e afastado.

Como se pode observar às fls. 132, foi determinada a citação da empresa 

denunciada, a qual se manifestou às fls. 136/146.

Proferido despacho saneador, foi determinada a exclusão da empresa 

denunciada, fls. 221, sendo que daquela decisão a parte embargou de 

declaração às fls. 227/228, cujos embargos foram julgados improcedentes 

às fls. 243.

Assim, o pleito de denunciação a lide foi devidamente analisado por este 

juízo, não havendo que se falar em omissão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.

Deve, assim, permanecer a sentença terminativa tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33111 Nr: 679-41.2010.811.0010

 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: CLEUSA PAULINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, homologo o pedido 

de desistência da ação e a renúncia á pretensão formulada na inicial, e, 

por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “c” do Código de Processo Civil, e determino 
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arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (artigo 90 do Código de 

Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Jaciara/MT, 19 de 

Março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 577-14.2013.811.0010

 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: JOANA HENRIQUE DE SOUZA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 838-42.2014.811.0010

 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: NILA DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19772 Nr: 1277-34.2006.811.0010

 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: TEREZA APARECIDA JOTA DE SOUZA, ANA MARIA 

JOTA PRADO, TARLEI TEODORO JOTA, ARLETE TEODORO JOTA DO 

PRADO, CLAUDIMIRO TEODORO JOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14667 Nr: 1466-80.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:12.267-B, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, HILARIO AMARAL NETO - OAB:, José Ricardo 

Nunes - OAB:5820/MS, MARLI BATISTA RODRIGUES - OAB:4742/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 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 Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58590 Nr: 2485-72.2014.811.0010

 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: ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 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.: 26689 Nr: 142-79.2009.811.0010

 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: EONICE FERREIRA DOS SANTOS

 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: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 3187-52.2013.811.0010

 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: DIVA AMADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17010 Nr: 1575-60.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SILVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 
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retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31985 Nr: 3497-97.2009.811.0010

 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: LUIZA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Géssyka de Souza Rondon - 

OAB:11.731, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 2825-31.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FIGUEREDO CARDOSO, EDNELSON ZULIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO IVAN KLEIN, VIVA PUBLICIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO - 

OAB:4.186-B, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, JOELCIO 

TICIANEL - OAB:6505/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 1323-52.2008.811.0010

 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: EDILSON PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 1519-80.2012.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARDOSO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 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.: 103931 Nr: 8155-86.2017.811.0010

 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

 PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GILMAR EUSTÁQUIO DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o interregno entre a data do petitório de Ref: 14 

(24.01.2018) e o dia de hoje, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o inventariante dê regular andamento ao procedimento de arrolamento 

sumaríssimo.

Intime-se e, após, tomadas as providências necessárias, tornem os autos 

conclusos.

Jaciara - MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63759 Nr: 740-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA 

GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA ALCANTARA 

SANTOS - OAB:7913

 Vistos.

A teor da contestação ofertada, abra-se vista à parte autora para que, 

caso queira, impugne a contestação, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e volte-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78550 Nr: 1654-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ANDREIA 

KATIA FELITO ROMERO, ANTÔNIO CARLOS FELITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Ante a decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT 

nos autos do processo Código 125251, deferindo o processamento da 

ação de recuperação judicial da empresa executada, defiro o pedido de 

sobrestamento do feito formulado na Ref. 46, e determino a remessa do 

feito ao arquivo provisório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir de 04/10/2017, ou até a prolação de decisão por aquele 

Juízo, prorrogando o período de blindagem.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 546-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineis Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARINHO GARCEZ CABELLEIRA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 400 de 653



ESPOLIO DE ANTÔNIA ESPERANÇA ATHAIDES SOSA, ARAMY ATHAYDE 

CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:MT0019172O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Atenta à alegação de fraude à execução pelo exequente, intime-se o 

executado para manifestar em 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WATALA NUNES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Número do Processo: 1000416-11.2018.8.11.0010, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: WATALA NUNES DE 

LIMA VISTOS ETC, Banco J. Safra S/A ajuíza a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de Watala Nunes de Lima, almejando a 

concessão da liminar de busca e apreensão do seguinte bem: “MARCA: 

CITROEN, MODELO: C4 GLX 1.6 16V 4P, CHASSI: 8BCLCN6BYAG517258, 

COR: PRETA, ANO: 2010, PLACA: HIG1242, RENAVAM: 00172007224”, 

objeto do contrato de financiamento nº 145015189, garantido por 

alienação fiduciária, acostado aos autos. Asseverou que o réu tornou-se 

inadimplente com as obrigações assumidas em contrato, o que ocasionou 

o vencimento total da dívida, tendo sido constituído em mora por meio de 

notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 

911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, razão pela qual é de rigor o 

deferimento da liminar de busca e apreensão almejada. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato do necessário. Decido. A liminar de busca e 

apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os pressupostos 

legais necessários para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, 

especialmente diante da comprovação da constituição da mora do 

requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 

911/69, alterado pela Lei n° 10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo “MARCA: CITROEN, MODELO: 

C4 GLX 1.6 16V 4P, CHASSI: 8BCLCN6BYAG517258, COR: PRETA, ANO: 

2010, PLACA: HIG1242, RENAVAM: 00172007224”, nos termos do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 

Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, 

desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas 

vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; b) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá o requerido, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem qualquer dos 

representantes do autor informado no item “c” do pedido. Lavre-se o termo 

de compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar 

o cabal cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os 

benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. Certifique-se 

que as intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome dos 

advogados Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/MT 20732/A, e José Lidio 

Alves dos Santos, OAB/MT 20853/A. Providencie a secretaria que a guia 

de recolhimento das custas judiciais anexa à exordial seja vinculada ao 

presente processo. Às providências. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara, 20 de março de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WATALA NUNES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do requerente, via DJE, para 

no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos guia de depósito da diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56672 Nr: 1036-79.2014.811.0010

 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: Jaci Pereira de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, via DJE, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem e requererem o que de direito em 
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cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24295 Nr: 485-12.2008.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 485-12.2008.811.0010

Código: 24295

Inventariante: Eliser do Carmo Linhares de Lima

Inventariado: Joaquim Rodrigues de Lima

VISTOS ETC,

Diante do teor da cota ministerial de fl. 130, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Se necessário, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências cabíveis.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 15 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.: 17600 Nr: 2189-65.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NORMI SCARTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 

195/197-v° e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo excipiente às fls. 198/201 no valor R$ 70.380,91 (setenta mil 

trezentos e oitenta reais e noventa um centavos).Sem custas e 

honorários.Prossiga-se a execução.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeça-se guia requisitando o pagamento do crédito 

devido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) a título dos 

honorários advocatícios, bem como, o competente Precatório Judicial de 

pagamento do crédito exequendo geral, encaminhando ambos ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com cópia de todo o necessário. 

Atente-se a Sr.ª Gestora acerca da disposição contida no item nº 2.3.8, da 

C.N.G.C., “nenhum processo deverá exceder a quantidade de 200 

(duzentas) folhas em cada um de seus volumes...”, providenciando, 

assim, a imediata abertura do 2º Volume destes autos, a partir da fl. 201. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até a 

informação de disponibilização dos créditos pelo executado.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4248 Nr: 48-88.1996.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS LEASING ARRENDANMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3719/MT, Juliano César 

Clemente - OAB:14.340/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8.184-A/MT, Viviane Califani Merino - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da parte Exequente via DJE para, manifestarem-se acerca da 

Certidão exarada à fl. 390, bem como, no prazo de 10(dez) dias, requerer 

o que entender de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33740 Nr: 1299-53.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA GOMES ME, MARIA DA 

PENHA GOMES, REGINA SELMA SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo: 1299-53.2010.811.0010

Código 33740

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fls. 117/118, realizei consulta ao 

Sistema INFOJUD, obtive as últimas declarações de rendimento da parte 

executada, conforme demonstrativos em anexo.

 Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Assim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62753 Nr: 409-41.2015.811.0010

 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: MARIA ANTONIA SANTANA

 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:

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos à ref.27.Conforme certidão de tempestividade do recurso de 

apelação interpostos pelo INSS (ref.36), intime-se a autora/apelada, para 

contrarrazoar o recurso, encaminhando, em seguida, os autos à segunda 

instância para julgamento do apelo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45151 Nr: 6-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6-14.2011.811.0010

Código nº. 45151

Exequente: Omni s/a Crédito Financiamento e Investimento

Executado: Geraldo Ferreira dos Anjos

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de fl.84.
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O pedido de expedição de ofícios para localização de endereço do 

executado não prospera.

Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes, sob pena de violação ao princípio 

da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 Desta feita, intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer oque entender de direito.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 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.: 33839 Nr: 1397-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1397-38.2010.811.0010

Código nº 33839

Exequente: Josivaldo Rosendo da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação Previdenciária manejada 

por Josivaldo Rosendo da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social- INSS, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos às fls. 175/178.

O executado comprovou a quitação dos débitos (fl. 179).

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fl. 179-v°).

 É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar conta bancária para o depósito judicial.

Após, expeça-se o alvará de levantamento de valores conforme 

postulado.

 Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76488 Nr: 946-03.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE JESUS GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes embargos à execução.Sem 

custas e honorários advocatícios.Translade-se cópia desta sentença aos 

autos em apenso n° 3044-34.2011.811.0010 - Código 47800.Transitada em 

julgado, certifique-se, desapense-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

20 de março de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3044-34.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE JESUS GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3044-34.2011.811.0010

Código nº 47800

Exequente: Ana Maria de Jesus Galdino

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Decisão no feito em apenso, autos dos Embargos à Execução n° 

946-03.2016.811.0010, Código 76488.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24882 Nr: 1172-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA CUNHA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1172-86.2008.811.0010

Código nº. 24882

Exequente: Terezinha da Cunha Xavier

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 182.

Expeça-se o alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

depositados às fls. 176, conforme requerido.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até o pagamento do precatório expedido à fl. 174.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Jaciara-MT, 15 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51242 Nr: 3143-67.2012.811.0010

 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: LENITO PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 Processo nº. 3143-67.2012.811.0010

Código nº. 51242

Exequente: Lenito Pereira Mendes

Executado: Bv Financeira S/A, Credito, Financiamento e Investimento

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que no Setor de 

Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fls. 126/128, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde 

logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 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.: 49454 Nr: 1202-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1202-82.811.0010

Código nº. 49454

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: João Mendes de Souza

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer resposta à Exceção de pré-executividade oposta pelo executado 

às fls. 42/59.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24992 Nr: 1325-22.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA VIEIRA VALLE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 Processo nº. 1325-22.2008.811.0010

Código nº. 24992

Exequente: Neusa Vieira Valle Cruz

Executada: Maria Aparecida Cruz

VISTOS ETC,

Intime-se a executada, na pessoa de seu (s) advogado (s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do teor da certidão de fl. 77, sob 

pena de arquivamento do feito.

Não havendo manifestação, certifique-se, e, após, sem a necessidade de 

nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 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.: 26059 Nr: 2597-51.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA VIEIRA VALLE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Processo nº. 2597-51.2008.811.0010

Código nº. 26059

Exequente: Maria Aparecida Cruz

Executada: Neusa Vieira Valle Cruz

VISTOS ETC,

Intime-se a exequente, na pessoa de seus (s) advogado (s) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do teor da certidão de fl. 138, 

sob pena de arquivamento do feito.

Não havendo manifestação, certifique-se, e, após, sem a necessidade de 

nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16444 Nr: 969-32.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA BERGAMINI FEITOSA, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO, GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTELTDA, REAL 

PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556, GERALDO A. DE VITTO JR. - OAB:MT 

4.838-A, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443, THAMIS VIZZOTTO - OAB:9.712-MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre os exequentes ÉRIKA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 404 de 653



BERGAMINI FEITOSA e OUTROS e a executada TRANSPORTES DO OESTE 

LTDA, fls. 669/670-v°. Não havendo outros créditos em favor dos 

exequentes, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o competente Alvará Judicial de levantamento 

dos valores remanescentes depositados nos autos (conta judicial n° 

1200124532026), na forma postulada à fl. 722.Após, remetam-se os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 20 de março de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS (AUTOR)

K. C. C. R. (AUTOR)

TAISLAINE CARDOSO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

ROSILENE CARDOSO DE SOUZA OAB - 936.876.641-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE PICCININ (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Número do Processo: 1000424-85.2018.8.11.0010, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS, TAISLAINE CARDOSO 

RAMOS, KELLY CRISTINA CARDOSO RAMOS REPRESENTANTE: 

ROSILENE CARDOSO DE SOUZA RÉU: ADEMIR JOSE PICCININ VISTOS 

ETC, Matheus Junior Cardoso Ramos, Taislaine Cardoso Ramos e Kelly 

Cristina Cardoso Ramos, esta última representada pela genitora Rosilene 

Cardoso Souza, manejam a presente “Ação de Reparação de Danos 

Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência”, em face de Ademir José 

Piccinin, almejando liminarmente a obtenção de alimentos provisórios aos 

autores Matheus Junior Cardoso Ramos e Kelly Cristina Cardoso Ramos, 

até a sentença definitiva, no valor mensal de R$ 626,32 (seiscentos e 

vinte e seis reais e trinta e dois centavos) para cada um destes. Alegam 

que o “de cujus” faleceu em 03/11/2017 em decorrência de acidente de 

trânsito, por culpa do preposto do requerido, Maurinizio Carmo de Almeida, 

que agiu de forma imprudente e negligente na condução do veículo 

Iveco/Stralis 740S46TZ, ano 2011, placa HTP 7943, CHASSI nº 

93ZS2STH0C8814617, de propriedade do demandado. Asseveram que o 

motorista do veículo do réu deu causa ao evento danoso, pois, invadiu 

deliberadamente a pista de rolamento contrária a que trafegava, vindo a 

colidir violentamente de forma frontal com o veículo VOLVO/FH 440 6X4T, 

ano 2011, placa OAS 8607, de propriedade da empresa Martelli 

Transportes Ltda, tirando a vida de seu condutor Valdemes Ramos de 

Souza, que faleceu no local do acidente. Alegam que o “de cujus” possuía 

um rendimento mensal médio de R$ 2.818,47 (dois mil, oitocentos e dezoito 

reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual pugnam pela 

concessão de pensão mensal no patamar de R$ 626,32 (seiscentos e 

vinte e seis reais e trinta e dois centavos) para cada filho até completarem 

25 anos, observado o direito de acrescer da autora Kelly Cristina. 

Requerem os benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça. O 

pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 

98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 aos requerentes a fim de permitir-lhes o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Destarte, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. 2. Da tutela de urgência. O pedido liminar deve ser parcialmente 

acolhido. O pedido de tutela provisória em caráter liminar está previsto no 

art. 300 e ss do Novo Código de Processo Civil, 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”. A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – 

probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). Com efeito, os documentos que acompanham a exordial 

demonstram, inequivocamente, que o veículo conduzido por Valdemes 

Ramos de Souza foi abalroado pelo veículo de propriedade do requerido 

(conduzido por Maurinizio Carmo de Almeida) que invadiu a pista de 

direção contrária, ceifando a vida da vítima. Noutra banda, quanto à 

necessidade dos alimentos provisórios aos autores Matheus Junior 

Cardoso Ramos e Kelly Cristina Cardoso Ramos, importante tecer algumas 

observações. Quanto à autora Kelly Cristina é evidente a necessidade de 

subsistência frente a clara dependência econômica do “de cujus”, uma 

vez que, tratando-se de filha menor, tal dependência é presumida, 

conforme o entendimento dominante dos nossos tribunais pátrios. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

PENAL CONDENATÓRIA – CULPA RECONHECIDA NO JUÍZO CRIMINAL – 

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE 

ACERCA DE CULPABILIDADE. – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL – GENITOR DO AUTOR – DEVER 

REPARATÓRIO DEMONSTRADO – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA DE FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO DE 

ATIVIDADE REMUNERADA – RENDA MENSAL DE TRÊS SALÁRIOS 

MÍNIMOS – PENSIONAMENTO EM 2/3 DO VALOR QUE RECEBIA O DE 

CUJUS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – TERMO FINAL – 

25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE DO BENEFICIÁRIO – PRECEDENTES 

DO STJ – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ 

(R$70.000,00) – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ)– CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 

362 DO STJ)– RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão proferida no Juízo criminal faz coisa 
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julgada no cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil. Com o advento 

da condenação criminal imposta ao réu na esfera penal, não há mais 

espaço para qualquer discussão acerca de culpa, de modo que a questão 

que remanesce pendente está restrita aos danos, sua extensão e 

quantificação. Descabe falar, portanto, em concorrência de culpa da 

vítima. É pacífico que, em se tratando de filho menor, a sua dependência 

econômica em relação ao pai e a sua necessidade alimentar é presumida, 

não sendo necessário qualquer tipo de prova para demonstrar isto. In 

casu, todas as testemunhas ouvidas nos autos foram categóricas e 

coerentes entre si ao afirmarem que o de cujus proporcionava um padrão 

de vida adequado à sua família, trabalhando em um sítio e tendo uma boa 

condição financeira, recebendo mensalmente valor equivalente a três 

salários mínimos, quantia esta que deve servir de parâmetro para o 

pensionamento determinado, que deve ser de 2/3 do valor que o falecido 

recebia. A pensão devida ao filho menor em decorrência do falecimento de 

genitor deve alcançar a data em que o beneficiário complete 25 (vinte e 

cinco) anos de idade, quando se presume concluída a sua formação. A 

morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os 

familiares, em particular os mais próximos (in casu, filho). O quantum 

arbitrado a título de indenização por dano moral, que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros 

fixados pelo STJ, deve ser mantido. “Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 

54 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (Ap 

62551/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (TJ-MT - APL: 

00006630420078110007 62551/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/12/2014) Portanto, presentes os pressupostos da 

probabilidade do direito invocado e perigo de dano, impõe-se a concessão 

da tutela provisória, especialmente em observância o princípio 

constitucional da proporcionalidade. No que tange ao filho Matheus Junior 

Cardoso Ramos, nascido em 07/04/1999, portanto, maior de idade, não 

restou demonstrado a sua dependência econômica do genitor, já que, 

embora não tenha completado 25 anos de idade, a sua dependência a 

passa a não ser mais presumida, devendo a situação fática ser atestada 

através de provas robustas, o que não ocorre nos autos. Embora o autor 

se qualifique como “estudante” não juntou qualquer documento hábil a 

comprovar sua alegação, de modo que a fixação de alimentos provisórios 

deve ser indeferido. Vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DA GENITORA DO AUTOR. DANO 

MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO 

MORAL. MAJORAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PELO D. JUÍZO - 

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO ACIDENTE - A pensão 

mensal não é devida, na medida em que o filho é maior e não se 

comprovou a alegada dependência econômica relativamente à genitora 

falecida. Necessidade de majoração do quantum indenizatório de acordo 

com o entendimento majoritário desta câmara, adequando-se à gravidade 

do dano moral. Os juros de mora são devidos a partir da data do evento 

(Súmula nº 54 do E. STJ)- Sucumbência recíproca mantida. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, ANTERANDO-SE, DE 

OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS. (TJ-SP - APL: 

00215397020108260196 SP 0021539-70.2010.8.26.0196, Relator: Alfredo 

Attié, Data de Julgamento: 04/11/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 06/11/2014) Assim, CONCEDO alimentos provisórios 

somente à autora Kelly Cristina Cardoso Ramos. No tocante ao quantum 

pleiteado pela autora a título de alimentos provisórios, R$ 626,32 

(seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), à luz das provas 

acostados aos autos, verifico também initio littis a razoabilidade da 

pretensão, haja vista a probabilidade do referido ganho mensal pelo "de 

cujus", nos termos dos documentos que acompanham a peça basilar. Para 

dar vazão à ordem específica liminar de obrigação de fazer almejada pela 

requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do NCPC, 

assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

o desfazimento de obras (...)”. Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, EM 

TUTELA PROVISÓRIA ou na sentença (...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou 

a requerimento, MODIFICAR O VALOR ou a periodicidade da multa (...)”. 

Em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação 

jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a 

implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o 

cumprimento do provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina 

processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol 

taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas 

executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras 

palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de 

fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo 

de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de 

entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso 

pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da 

tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o 

mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta. 

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de 

amplos poderes na condução do processo, assumindo posição 

participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em 

decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas 

que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco de se excluir direitos 

merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do 

princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o 

princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas 

executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de 

tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São 

Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, 

reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida 

coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem 

judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência em caráter liminar (art. 300, § 2º do 

NCPC) para o fim específico de determinar que o demandado deposite em 

favor da menor Kelly Cristina Cardoso Ramos, no prazo de 05 (cinco) dias 

de sua intimação/citação, a quantia mensal de R$ 626,32 (seiscentos e 

vinte e seis reais e trinta e dois centavos) a título de alimentos provisórios, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais). Intime-se a 

parte autora para indicar agência e conta bancária para depósito dos 

alimentos provisórios, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte autora 

por meio de seu advogado (a) para indicar agência e conta bancária para 

depósito da pensão (alimentos provisórios), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se a parte requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Com a contestação, intime-se a parte autora 

para, querendo, replicar no prazo legal. Após, certifique-se o necessário, 

vindo os autos conclusos para ulterior deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 21 de março de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 09:10 , 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: 1000272-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 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: 1000264-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 407 de 653



GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA MAIARA GASPAR BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A 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: 10:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A 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: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A 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: 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: 1000250-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A 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: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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: ROGER 

FERNANDES OAB: MT0008343A-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: 

23/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB: MT16749-O Endereço: NOSSA 

SENHORA DO SOCORRO, 85, SAO SEBASTIAO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-210 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(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: MIRIAM 

LOURENCO DE OLIVEIRA OAB: MT10363/A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 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: 1000301-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 09:40 , 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: 1000299-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB: MT6582/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: 23/05/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 
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custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 09:20 , 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: 1000300-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. PERUSSI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Numero do Processo: 1000118-92.2018.8.11.0018 

AUTOR: MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: T. R. PERUSSI - ME INTIME-SE a 

parte demandante para que emende a inicial, providenciando a 

comprovação do recolhimento das cus-tas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75595 Nr: 3949-73.2015.811.0018

 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: Maria Leticia Morais Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por MARIA LETICIA MORAIS 

LOURENÇO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, na qual a parte autora pugna pela 

desistência do feito (fl.240).

Pois bem, analisando os autos observo que o processo já foi extinto, sem 

resolução de mérito, uma vez que a parte autora quedou-se inerte ao 

recolhimento das custas e despesas processuais.

Assim, já havendo sentença nos autos, não há que se falar em extinção 

do feito nos termos requerido pela parte autora.

Ressalto, contudo, que merece guarida o seu pedido de isenção das 

custas e despesas processuais, razão pela qual o defiro.

Aguarde-se o transito em julgado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Intimar o patrono do autor da juntada da Petição do Réu e documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99330 Nr: 6334-23.2017.811.0018

 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: Leandro Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 410 de 653



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.: 103994 Nr: 8742-84.2017.811.0018

 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: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens com pedido de tutela de urgência formulada por Silvana 

Ribeiro de Souza em face de João Cícero da Silva, na qual consta que as 

partes conviveram juntas de maio de 2016 até meados de fevereiro de 

2017.

Recebo a inicial, por estarem devidamente preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015.

Processe o presente feito em segredo de Justiça, na forma do art. 189, 

inciso II, do CPC/2015,

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC/2015). Ressalto, 

entretanto, que a concessão da gratuidade da justiça não impede que a 

parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado.

No que se refere à pretensão liminar consistente na entrega da mobília que 

está na antiga residência do casal, não vislumbro a presença dos seus 

pressupostos autorizadores, ao menos neste momento processual, 

notadamente no que se refere a tais bens terem sido adquiridos antes da 

união estável, sendo, portanto, de propriedade exclusiva da autora.

 É que a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar 

análise dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, 

baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização 

processual e formação do contraditório.

Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte 

requerente.

Demais disso, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.

1- Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência de 

mediação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos.

 3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos.

Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5039 Nr: 408-23.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Antonio de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 04/06/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73810 Nr: 3095-79.2015.811.0018

 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: Laudelina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que for de seu interesse, informando, se for o 

caso, as provas que pretende produzir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76261 Nr: 386-37.2016.811.0018

 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: Valdeci Domingos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Ricardo 

Luis da Silva - ME, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 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.: 72980 Nr: 2657-53.2015.811.0018
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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: GCAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 29, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do feito e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Assim, condeno a 

parte autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Comunique-se o Cartório Distribuidor para que se proceda conforme a 

CNGC/MT.

Intime-se por DJE.

 Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105881 Nr: 1085-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. BEZERRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 3063-74.2015.811.0018

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON LUCAS JACINTO 

TORRES - OAB:17652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do pedido de ref. 28, no qual a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento do feito, aliado a ausência de citação da 

parte adversa, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da assistência judiciária gratuita (ref. 4).

Intime-se por DJE.

Com o transito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Diante deste cenário, CONCEDO a liminar vindicada e, DETERMINO que a 

Requerida promova a imediata exclusão do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito – SPC e SERASA, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).Cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação (NCPC, art. 

335), advertindo-a que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (NCPC, art. 344).A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).Intime-se. Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 2611-98.2014.811.0018

 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: Clebson Luiz Lorenssetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

749,81 (Setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.169/171. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 372,96 (Trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43631 Nr: 742-71.2012.811.0018

 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: Dina Terezinha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,15 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.70/71. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 394,52 (Trezentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

157,63 (Cento e cinquenta e sete reais secenta e três centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 
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pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 4002-20.2016.811.0018

 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: JMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação Ref:27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 5034-60.2016.811.0018

 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: Mercedes Lopes Farto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 59, informando a desnecessidade da 

realização do exame “colangiopancreatografia retrograda endoscopica” e, 

por consequência, a perda do objeto da ação, revogo a liminar deferida 

(ref. 08)e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Sem custas e honorários.

Com o transito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106322 Nr: 1313-32.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que junte o título judicial ao qual pretende 

executar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 331-86.2016.811.0018

 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: Julio Cezar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106092 Nr: 1175-65.2018.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM, MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41629 Nr: 2065-48.2011.811.0018

 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: V. H. Moraes Farmácia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, 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 fls.216/220. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta de cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 129,94 (Cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43820 Nr: 931-49.2012.811.0018

 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: Fátima Bezerra Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

705,51 (Setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.107. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

140,00 (Cento e quarenta reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 2573-23.2013.811.0018

 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 Aparecida Romualdo da Silva

 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:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

526,85 (Quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls.54. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

150,00 (Cento e cinquenta reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 1855-55.2015.811.0018

 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: Claudina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

705,51 (Setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.70/71. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

328,66 (Trezentos e vinte e oito reais e secenta e seis centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105918 Nr: 1104-63.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Lucia Marestone Fenerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Notifiquem-se as partes requeridas nos termos do art. 17, § 7°, da Lei n° 

8.429/92 para, querendo, oferecer defesa preliminar, que poderá ser 

instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após venham os autos conclusos para análise de eventual recebimento 

da petição inicial, oportunidade em que, caso recebida, a parte requerida 

será citada para apresentar contestação e exercer a defesa em sua 

plenitude.

Postergo a análise do pedido de liminar para após a apresentação da 

defesa preliminar.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35957 Nr: 121-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Código nº 35957

 D E C I S Ã O

Proceda-se o levantamento dos valores penhorados, expedindo o 

respectivo alvará com os dados informados às f. 225.

No mais, quanto ao pedido de penhora nos rendimentos que o executado 

está auferindo a título de arrendamento/parceria, tenho que deferir tal 

pedido é perfeitamente cabível.

Sim, pois os autos indicam que a tentativa de penhora sobre outros bens 

está sendo dificultada, o que se verifica até pelo longo decurso de tempo 

desde o início da execução ainda sem penhora que satisfizesse 

integralmente a dívida, apesar dos esforços do exequente.

Sendo por isso razoável que se faça a penhora sobre créditos da parte 

executada provenientes de contrato com terceiros, conforme 

comprovação anexa.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de penhora sobre os 

créditos oriundos do contrato de arrendamento e determino a intimação do 

arrendatário Ricardo Oshio Okamoto para que tome conhecimento do valor 

devido nesta execução pelo arrendador e deposite via “deposito judicial” o 

montante, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107463 Nr: 1838-14.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 do CPC.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (dias) 

dias úteis (art. 183, NCPC), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para Impugnar no 

prazo legal.
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Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 1335-90.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO01 – Recebo a inicial nos termos dos artigos 319/320, ambos do 

CPC/2015.02 – DEFIRO o beneficio da justiça gratuita.03 – CITE-SE o(s) 

requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos 

termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou 

autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67671 Nr: 137-23.2015.811.0018

 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: Waldemir Dambróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da 

data do desembolso, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir 

da citação.Nos termos do art. 85 § 2º do CPC, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o interregno de tempo em que o processo 

tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40256 Nr: 710-03.2011.811.0018

 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 Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaciara Motors Ltda, MMC Automotores do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Carlos Augusto Falletti - 

OAB:83341, CIRO JOSÉ CALLEGARO - OAB:249941, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O, Willy Alberto Heitmann 

Neto - OAB:20763

 Considerando a manifestação fl.644/645, promovo a intimação da parte 

requerida MMC Automotores do Brasil Ltda, para retirar em Cartório Carta 

Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56967 Nr: 3194-54.2012.811.0018

 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): Juvenal Lisboa Leite, Otavio Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de citação por edital.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61199 Nr: 3815-17.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Macedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo da suspensão requerida, manifeste-se a exequente.

DEFIRO a intimação apenas em nome da Dra; Luise R.P. Gionédis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67038 Nr: 3715-28.2014.811.0018

 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: Esly Sebastião Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de 

R$171.416,00 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais), 

corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de 

juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos do art. 85 § 

2º do CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o interregno 

de tempo em que o processo tramitou.Julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 278-42.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevaldo Anibal Tomaselli, Alécio Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murillo Espinolla de Oliveira Lima - OAB:'3127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4.062

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar as partes autoras a quantia de R$ 

97.315,00 (noventa e sete mil e trezentos e quinze mil reais), corrigida 
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monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de juros de 

mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos do art. 85 § 2º do 

CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o interregno de tempo em que o 

processo tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107963 Nr: 2129-14.2018.811.0018

 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): Vanderlei Carlos de Lima, V. Carlos de Lima e 

Cia Ltda-ME, Antonio Francisco de Lima, Veralba de Souza Ramos de 

Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104727 Nr: 414-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de 

Barros, Mandala Agropecuária e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão retro, visando 

afastar a determinação de complementação das custas em razão do valor 

corrigido da causa, sob a alegação de que o pagamento integral das 

mesmas, baseadas no valor do proveito econômico, irá comprometer 

diretamente o fluxo de caixa da empresa em recuperação judicial.

Alternativamente os embargantes pugnam pelo pagamento das custas ao 

final do processo ou parcelamento.

Pois bem. Inicialmente indefiro de plano o pedido de reconsideração para 

afastar o recolhimento de complementação de custas, eis que deve ser 

atacado por meio de recurso cabível.

No que tange ao pedido de pagamento ao final do processo, tal pedido 

também não merece acolhimento, pois é vedado pela CNGC, bem como o 

CPC permite o parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo a petição inicial e defiro o 

parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

No mais, recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo, 

nos termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a 

incidência das hipóteses de suspensão.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC.

Apense-se aos autos Código 100994.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67364 Nr: 3948-25.2014.811.0018

 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: Valdemar Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 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: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de juros de 

mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos do art. 85 § 2º do 

CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o interregno de tempo em que o 

processo tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67788 Nr: 185-79.2015.811.0018

 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: João Izidoro Zampar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murillo Espinolla de Oliveira Lima - OAB:'3127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do 

desembolso, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da 

citação.Nos termos do art. 85 § 2º do CPC, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o interregno de tempo em que o processo 

tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 4660-49.2013.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME, Sueli da Silva Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 Vistos etc.

Especifiquem as provas que desejam produzir e/ou apresentem suas 

derradeiras alegações, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60743 Nr: 3362-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, CXR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdPR, DXR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

DEFIRO a cotade f. 130.

Após a realização do estudo, concluso para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 3003-04.2015.811.0018

 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: Lucineide Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

90.000,00 ( noventa mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do 

desembolso, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da 

citação.Nos termos do art. 85 § 2º do CPC, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o interregno de tempo em que o processo 

tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66421 Nr: 3328-13.2014.811.0018

 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: Pedro Dias do Nascimento Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 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: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de juros de 

mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos do art. 85 § 2º do 

CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o interregno de tempo em que o 

processo tramitou.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103697 Nr: 8605-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Francisco Rubira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Martins Paiva, Roberto 

Aparecido Paiva, PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIARecebo a petição inicial por estarem 

presentes os requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte executada 

para pagar a dívida indicada na inicial, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do artigo 

827 e seguintes do NCPC.Caso a parte executada possua cadastro na 

forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a 

cita¬ção deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi¬cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, ex vi artigo 829, §1º, NCPC.Não 

encontrado a parte executada, 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.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.A parte executada deverá ter ciência de que, nos 

termos do art. 827, §1º, do CPC, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 914 e seguintes do CPC, contados na forma do art.231, do 

mesmo Códex.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser 

requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, 

consoante artigo 916 do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 265-82.2011.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sirso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebeka Vieira - OAB:267530/SP, 

Rodrigo Ribas Couto - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pela derradeira vez, intime-se a parte requerente para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55768 Nr: 1987-20.2012.811.0018

 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: Leonoria Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Scheffer Kestring

 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:

 Vistos etc.

Nomeio o Dr. Moacir Velozo Junior curador especial do réu revel. Arbitro 

honorários em 02 URHs.

Após manifestação, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23486 Nr: 1498-56.2007.811.0018

 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: BM, EdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Nomeio a Dra. Marcia de Campos Luna curadora especial do réu revel.

Arbitro 02 URHs.

Após, ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 2620-60.2014.811.0018

 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: Agnaldo Timóteo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Itautec S/A - Grupo Itautec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523, 

Milena Pirágine - OAB:17.210.-A

 Vistos etc.

DEFIRO a petição de f. 139/140, determinando a expedição de alvará para 

levantamento do valor reembolsado.

Após, manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir 

e/ou, apresentem suas derradeiras alegações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 2880-11.2012.811.0018

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados America Multicart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila de Oliveira Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc.

DEFIRO a petição de f. 79.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55774 Nr: 1993-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Miranda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jose Franco - OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a suspensão pelo prazo requerido.

Após o transcurso do prazo, diga a parte sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66284 Nr: 3226-88.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Maciel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfranio Paulino da Silva, Maria Aparecida 

Labadessa, João Batista da Silva, Jonas Paulino da Silva, Eva Paulino 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o requerente acerca do pedido conexo (código 40855) em 

que Marcia Cruz Nascimento alega ser a proprietária do imóvel em 

questão.

Determino a citação por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40855 Nr: 1296-40.2011.811.0018

 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: Marcia Cruz Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Paulino da Silva, Afranio 

Paulino da Silva, Espolio de Jesulinda Faustina de Carvalho, Maria 

Aparecida Labadessa, Eva Paulino Lopes, João Batista da Silva, Jonas 

Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio o Dr. Moacir Velozo Junior curador especial do réu revel. Arbitro 

02 URHs.

Após a apresentação de resposta, diga a parte requerente sobre a 

alegação constante dos autos em anexo (Código 66284), em que Bruno 

Maciel Ferreira alega ser proprietário do imóvel.

Determino que o oficial de justiça diligencie no local, lavrando auto de 

constatação, visando identificar o atual proprietário do imóvel em questão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40779 Nr: 1227-08.2011.811.0018

 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: José Carlos de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A, Alexei Macorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexei Macorin Vivan - 

OAB:OAB/SP146.336, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954, 

Izaias Ferreira de Paula - OAB:OAB/SP 71.291, Maria Roseli de 

Campos Siqueira - OAB:OAB/SP 110.144, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da prova pericial. Notifique-seo perito nomeado.

Manifestem-se as partes se desejam a produção de outras provas e/ou 

apresentem suas derradeiras alegações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55331 Nr: 1533-40.2012.811.0018

 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 Rodrigues Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso, Banco BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445

 Vistos etc.

Converta-se o presente feito para "cumprimento de sentença".

Manifestem-se os requeridos, acerca das petições de f. 189/193 e 

197/198, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 3527-69.2013.811.0018

 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: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 
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OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:

 Vistos etc.

A impugnação aos valores apresentados pelo perito baseia-se apenas em 

uma suposta exorbitância. Fora esse argumento, não apresentou outras 

razões.

Pois bem. A perícia a ser realizada envolve várias Autex, com pesquisa de 

valroes, essências, trabalho de campo e análise dos próprios autos dos 

manejos florestais.

Com isso, sendo uma perícia complexa, entendo que o valor proposto a 

título de honorários periciais (R$ 37.980,00), não é exorbitante. Alias esse 

valor está dentro da média das perícias realizadas nessa comarca.

Portanto, HOMOLOGO os valores apresentados pelo perito.

Admito os assistentes indicados pelas partes.

Depositados os valores na Conta Única, intime-se o perito para indicar 

local e horário para o início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63834 Nr: 1217-56.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Ripar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo do Edital, sem manifestação da 

parte Executada. Assim, em atendimento a determinação fl.43, promovo 

vistas a parte Exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 1316-84.2018.811.0018

 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: Maristela Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalda dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

I – De proêmio DEFIRO a tutela provisória pleiteada, tendo em vista que a 

interditanda em questão é pessoa idosa e apresenta episodio depressivo 

grave com sintomas psicóticos (CID: F32.3), necessitando ser cuidada por 

terceiros, o que impede a prática dos atos da vida civil.

Frise-se, por oportuno, que o pedido está muito bem amparado com o 

laudo médico de fl. 12. Assim, o deferimento da tutela provisória é medida 

que se impõe.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 273 DO CPC/2002. 

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR. Presentes os requisitos autorizadores da tutela 

antecipatória e configurada a existência dos pressupostos de 

convencimento das alegações apresentadas, assim como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a 

teor do art. 273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente 

protetivo da pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser 

exercido por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e 

de seus bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. 

(TJMG; AI 1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 

09/04/2015; DJEMG 15/04/2015)

NOMEIO CURADOR PROVISÓRIO a interditanda a Sra. MARISTELA 

TAVARES DA SILVA, que poderá administrar os benefícios 

previdenciários/assistenciais, bancários e outros necessários, nos termos 

do art. 749 do NCPC.

II – Cite-se a interditanda, para responder ao presente pedido, nomeando a 

Dra. Márcia de Campos Luna (OAB/MT 12418) como curadora à lide, que 

deverá apresentar a contestação no prazo legal.

III – Nos termos do art. 751 do NCPC, designo o dia 22.03.2018, às 

16h30min, para a realização de interrogatório da interditanda.

IV – Defiro os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE e INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se termo de curatela provisório.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27443 Nr: 5414-98.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pavesi

 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:

 Código nº 27443

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta, MARIA DE LOURDES 

PEREIRA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 129, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 26.738,81 (vinte 

e seis mil e setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 136, perfazendo um montante de R$ 

16.499,16 (dezesseis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 

dezesseis centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

141/144).

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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64478 Nr: 1806-48.2014.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 Vistos etc.

 Não conheço dos embargos, diante de seu inegável efeito infringente.

Outrossim, não há omissão, obscuridade ou contradição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 62802 Nr: 253-63.2014.811.0018

 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: Helio Aparecido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de f. 80, devendo a Secretaria providenciar o 

agendamento de nova perícia.

Atente-se para o endereço fornecido na inicial.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos etc.

Consoante o comando da sentença, o documento de porte obrigatório do 

veículo deverá ser entregue a parte.

Sendo assim, defiro a petição de f. 113.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65573 Nr: 2717-60.2014.811.0018

 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: Jose Nelson Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a petição de f. 49, determinando a citação no endereço indicado.

Determino a realização de citação por hora certa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 4140-89.2013.811.0018

 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: Adriana Tondim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Certifique-se a citação dos confrontantes.

II - Colha-se manifestação do Município.

III - Após, conclusos para designação de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 1019-19.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo a desistencia da ação (f. 66) nos termos do art. 485, VIII do 

CPC.

Custas pela requerente.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29789 Nr: 2337-47.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Alacoque Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, pela última vez, a parte requerente para que promova a 

movimentação do processo, requerendo o que for de direito, sob pena de 

extinção.

Prazo: 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

Considerando a petição inserida no ID: 11834486, promovo a INTIMAÇÃO 

da parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010204-08.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento (art. 53, §4º da 

Lei n.º 9.099/95)

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106651 Nr: 1497-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Cód. 106651 Vistos. Trata-se de resposta à acusação apresentada em 

favor do acusado Marcelo Sales Pereira. É o relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, saliento que não foi suscitada nenhuma preliminar (art. 

396-A, CPP), eis que as questões suscitadas são de mérito. materialidade 

e autoria do delito. Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária 

(CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de abril de 2018 às 14h00min (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). Intimem-se os advogados do réu. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se expedindo o necessário. Juara/MT, 13 de março de 

2018. Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 4865-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Ilhanco Moreira Carvalho - OAB:16.683

 Cód. 62246

Vistos.

Considerando que a nobre Promotora de Justiça foi convocada para 

participar do curso “Colaboração Premiada” (fls. 473/474), REDESIGNO a 

solenidade para o dia 09 de novembro de 2018 às 09h00min. (MT).

Abra-se nova vista ao Ministério Público para a indicação dos endereços 

das testemunhas não localizadas, conforme requerido (fl. 473)

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Juara/MT, 20 de março de 2017.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 880-77.2008.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Vistos etc.

Considerando que a data aprazada para a realização da presenta 

audiência é ponto facultativo, conforme portaria nº 678/2017 PRES, 

redesigno a audiência para o dia 25 de maio de 2018, às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Defiro o pleito defensivo de fl. 320.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43145 Nr: 257-71.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Juiz Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Mauricio Juiz Brito, 

qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela emergentes, nos 

moldes do art. 89, § 5º, da lei nº 9.099/95. Atente-se o senhor gestor às 

seguintes providências:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição;Art. 1.387 – 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.Art. 1455 – Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias 

definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a 

irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. 

(redação alterada pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).Ciência ao Ministério 

Público.Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102355 Nr: 7945-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cícero da Silva - PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Na forma do art. 581, inciso V, do CPP, RECEBO o recurso em sentido 

estrito interposto pelo Ministério Público (ref. 44).

Considerando que as razões do recurso foram oferecidas quando da sua 

interposição, intime-se a Defesa para oferecer as suas contrarrazões no 

prazo legal.

Após a apresentação das contrarrazões da defesa, voltem os autos 

conclusos para eventual juízo de retratação, nos termo do art. 589 do CPP.

 Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000320-48.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: VALDECIR DE 

SOUZA CORDEIRO VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da parte autora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o recolhimento das custas 

e taxas processuais ou comprove nos autos o devido recolhimento, nos 

termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 14 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000333-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000333-47.2018.8.11.0025 AUTOR: 

MILTON GONCALVES DA SILVA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO VISTOS ETC. Analisando o bojo dos autos, constato que foram 

requeridos os benefícios da justiça gratuita. Todavia, de elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos, pois a declaração de hipossuficiência venho 

desacompanhada de documentos consideráveis para comprovar a 

miserabilidade alegada. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de indeferimento da 

mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos documento pertinente (contracheque, 

extrato bancário, declaração de IRPF) que comprove a hipossuficiência, 

ou, no mesmo prazo, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 15 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 3054-33.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALTON REUTER DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41344 Nr: 930-82.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KECR, DOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 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, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102992 Nr: 3777-47.2014.811.0025

 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: NVF, VRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87522 Nr: 1518-50.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL ANGELO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80643 Nr: 5132-34.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 223: "Vistos etc. De modo a influir eficazmente na 

convicção desse Magistrado, entendo por necessária a realização de 

perícia médica, conforme solicitado pela própria autora (fls. 161/162), 

antes do julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC. Assim 

sendo, NOMEIO o Dr. Gleyserson Porto Rassi como perito médico e fixo, 

desde logo, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo médico, a 

contar da realização da perícia. Intime-se o perito para lançar aos autos 

data, horário e local para a realização da aludida perícia. Intimem-se as 

partes para, querendo, indicar assistente técnico e/ou apresentar 

quesitos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 125731 Nr: 4784-06.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 
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REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55895 Nr: 2176-45.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS, POLI ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA, ALANE BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - 

OAB:OAB/MT 20.633

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82064 Nr: 1843-59.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSC, ZAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130033 Nr: 2512-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Matias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 17/18: "VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Cuida-se de 

Embargos à Execução opostos pela parte embargante, através de curador 

especial, em face da Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT. [...] II – DISPOSITIVO 10. Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos e, consequentemente, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 11. CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja cobrança fica 

suspensa por ser a parte embargante beneficiária da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, do NCPC. 12. Desde já, considerando que o(a) 

advogado(a) dativo(a) nomeado(a) nos autos cumpriu com o múnus, 

arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

devendo a secretaria expedir a certidão de arbitramento. 13. 

TRANSLADE-SE cópia dessa decisão aos autos da Execução Fiscal em 

apenso (5496-98.2013.811.0025 – 97022). 14. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130884 Nr: 3106-19.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THIAGO SILVESTRE HOFFMANN, ONEDES CUSTODIA 

DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120513 Nr: 1749-38.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGMDC, DHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90180 Nr: 4474-39.2012.811.0025

 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: MRPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 545-37.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesson Alves de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEFLORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA., CLEIDE REGINA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, Wesson Alves de Martins e Pinheiro - OAB:2.409/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833A/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90081 Nr: 4367-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, JOÃO 

ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA REALIZADA ÀS 
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FLS. 123/124 DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 84082 Nr: 4454-82.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES E CARVALHO LTDA - ME, SIRLEY 

APARECIDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 97402 Nr: 5878-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLEI RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 SENTENÇA FLS. 38/39: "VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Execução 

Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CRISLEI 

RODRIGUES MACHADO. [...] Outrossim, quando a parte devedora satisfaz 

a obrigação, a extinção é a medida que se impõe, conforme preceitua o 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por tais razões, não 

nos resta outra medida senão a extinção dos autos, em face do 

adimplemento do executado. Ante o exposto, e por tudo que dos autos 

consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, procedendo-se à baixa na distribuição."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123958 Nr: 3825-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54976 Nr: 1257-56.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF, AGFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000163-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (RÉU)

 

Intimação Expedido por ordem do Meritíssimo Juiz de Direito Raul Lara Leite 

Intima-se o advogado da parte autora para que tome ciência acerca do 

despacho de Id. 12265590, conforme transcrição a seguir: "Vistos em 

correição. Considerando a necessidade de readequar a pauta de 

audiências da Segunda Vara desta Comarca, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada para o dia 25 de abril de 2018, às 

16h30min. Procedam as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências. Juína/MT, 16 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito" Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se as partes para que tomem ciência da data do 

agendamento da perícia médica, (15 DE MAIO DE 2018 ÀS 13h40 NO 

HOSPITAL SÃO GERALDO, SITUADO NA AV. MATO GROSSO, Nº 150, 

CENTRO-JUÍNA/MT) bem como, para que, caso queiram e não tenham 

feito, indiquem o assistente técnico e apresentem os quesitos, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III), dando-se ciência à parte 

adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas as 

partes da possibilidade de apresentarem, durante a diligência, quesitos 

suplementares (NCPC, art. 469). JUÍNA, 21 de março de 2018. 

Atenciosamente, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000254-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SILVERIO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Por ordem do Meritíssimo Juiz de Direito Raul Lara Leite, 

intime-se o autor para se manifestar de acordo com o despacho, Id. 

12060744, conforme transcrição a seguir: "...Vistos em correição. Ante a 

falta de documentos hábeis para análise do requerimento da concessão 

da justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora para apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, as seguintes 

cópias: a) Cópia da Carteira de Trabalho (página de identificação, da última 

anotação de contratação e página subsequente), ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge; b) Cópia dos extratos bancários de 

contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; 

c) Cópia dos extratos de cartão de crédito, e de eventual cônjuge, dos 

últimos três meses; d) Cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências." Franklin J. Alves 

Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000648-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MASIK RIKBATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para manifestar acerca da certidão de 

ID. 12347044. JUÍNA, 21 de março de 2018. Atenciosamente, 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000163-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000163-75.2018.8.11.0025 AUTOR: 

JOSE DALTO RÉU: JAIR LOUREIRO DE LIMA Vistos em correição. 

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, entendo por bem redesignar a audiência 

anteriormente agendada para o dia 25 de abril de 2018, às 16h30min. 

Procedam as intimações e comunicações necessárias. Às providências. 

Juína/MT, 16 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108949 Nr: 2060-63.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA APARECIDA VIEIRA, ARNALDO PEREIRA DE 

SOUZA, Carlos França Maciel, CLOVIS ANTONIO RODRIGUES, VULGO 

"GAÚCHO", CELIA FERREIRA REIS BOGO, CLAUDINEI INGO FRIES, CLECI 

FRANCISCA FEIJO, CRISTIANO RAUBER DOS SANTOS, CRISTIANE SILVA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 65.152, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Código n. 108949

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerado a jurisprudência dominante, a qual dispõe que “não tem direito 

à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado 

após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV 

e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei).

Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o não cumprimento desta 

determinação acarretará o julgamento antecipado da lide com base nas 

informações até então existentes.

 Às providências.

Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 113561 Nr: 4806-98.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDO DE SOUZA SILVA, EDINEI SANTOS DA SILVA, 

ÉLIO DUARTE GOMES, EZEQUIEL RICARDO DE SOUZA, ELIANE GALUPO, 

ELIZETH PATRICIA MARIANO, EIDIANE DOS SANTOS CELESTINO, 

EDVALDO RIGUI, EDEMICIO ALEXANDRE DA SILVA, ELZA DE OLIVEIRA 

KOHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Código n. 113561

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerado a jurisprudência dominante, a qual dispõe que “não tem direito 

à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado 

após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV 

e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei).

Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o não cumprimento desta 

determinação acarretará o julgamento antecipado da lide com base nas 

informações até então existentes.

 Às providências.

Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 113541 Nr: 4786-10.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEY OLIVEIRA LEATTI, CLEIDE PIRES MOREIRA, 

CLÉIA DE ALMEIDA, MARCIA ALVES, NELSON FERREIRA PANCHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Código n. 113541

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerado a jurisprudência dominante, a qual dispõe que “não tem direito 

à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado 

após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV 

e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei).

Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o não cumprimento desta 

determinação acarretará o julgamento antecipado da lide com base nas 

informações até então existentes.

 Às providências.

Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95877 Nr: 4231-61.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ESPELHO DE ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95877

DESPACHO

Vistos em correição.

 Indefiro o requerimento de f. 134, tendo em vista que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, 

dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.

No mais, diante da ausência de citação da Executada, observo que até a 

presente data não houve o aperfeiçoamento da relação processual, a teor 

do art. 240, § 2º do NCPC, portanto INTIME-SE o Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a citação da Executada, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 29 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1852-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE - ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:8.307/MT, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:MT/ 

7806-B

 Código n. 82071

DECISÃO

Vistos em correição.

Considerando que desde a data do acidente (05/04/2011) até a presente 

data já decorreram mais de 06 (seis) anos, entendo que a perícia não irá 

obter o resultado conclusivo quanto à culpa do acidente, razão por que 

REVOGO a decisão de f. 93 apenas no que concerne à realização da 

perícia.

No mais, intimem-se as partes para informarem se pretendem a produção 

de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120782 Nr: 1876-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDS, MIDS, JIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, 

LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO 

MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.120782

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por GABRIELLY 

INÁCIO DA SILVA E MARIANY INÁCIO DA SILVA, representada por sua 

genitora Josielly Inácio Chiqueto em desfavor de DIEGO ALVES DA SILVA, 

já qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 17 de maio de 2016.

Contudo, a parte autora manifestou-se em 01/11/2017 requerendo a 

desistência da ação (fls.39/40), visto que está residindo em outro Estado e 

por não ter interesse no prosseguimento do feito.

Manifestação ministerial favorável à f. 41.

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais em face da gratuidade (f.18).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108334 Nr: 1727-14.2015.811.0025

 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 - SICREDI UNIVALES MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES SANTIAGO 

LTDA. - ME, CARLA DE JESUS SANTIAGO, GERALDINO PEREIRA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 108334

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

Às providências.

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99014 Nr: 424-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 99014

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da petição de fl. 

74v no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87272 Nr: 1247-41.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO BRASILEIRO RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ADEMIR DE OLIVEIRA, NEUZA CLARA DE OLIVEIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, FLÁVIO LEMOS 

GIL - OAB:14.933-B/MT

 Código n. 87272

DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, NCPC), tendo em vista que com o advento 
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do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal independentemente de juízo 

de admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.010.

Caso os apelados interponham apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, NCPC).

Após, cumpridas as formalidades acima expostas, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as homenagens de 

estilo.

Às providências.

Juína/MT, 20 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92025 Nr: 52-84.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR JOSÉ PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Código n. 92025

DESPACHO

Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual.

 Após, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90303 Nr: 4616-43.2012.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Código n. 90303

DESPACHO

Vistos em correição.

 1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

 2. Intime-se o executado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (artigo 513 §2º, I, NCPC) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 9.164,42 (nove mil, cento e 

sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), acrescidos das 

custas, se houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.

4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134749 Nr: 5656-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAIRO MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Código n. 134749

DESPACHO

Vistos em correição.

1. Além dos pressupostos no artigo 319 do NCPC, observa-se que a 

causa de pedir exposta na inicial se amolda perfeitamente à hipótese 

prevista no inciso VI do artigo 917 do NCPC, razão por que RECEBO os 

Embargos à Execução.

2. INTIME-SE a parte embargada, na pessoa do seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, NCPC ).

Às providências.

 Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111354 Nr: 3264-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Código n. 111354

DESPACHO

Vistos em correição.

 Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

petição de fls. 155/156.

 Após, volte-me concluso para apreciação.

 Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92310 Nr: 353-31.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL NASCIMENTO LIMA, OSMARINA MEDEIROS DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n. 92310

DESPACHO

Vistos em correição.

 Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à certidão de f. 124.
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 Após, façam-me os autos concluso.

 Às providências.

Juína/MT, 15 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90813 Nr: 5162-98.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIMAR FLAUZINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90813

DESPACHO

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 157.

Às providências.

Juína/MT, 15 de março de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99817 Nr: 1184-45.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 99817

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa proposta por ENÁDIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/25.

Devidamente citado (fl. 40), o Executado deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar embargos, conforme certificado à fl. 41.

Empós, os cálculos apresentados pela Exequente foram homologados (fl. 

48) e o ofício requisitório foi devidamente expedido (fl. 49), dando origem 

aos autos de n. 0125464-32.2015.811.0000, em trâmite no E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Em consulta ao site do TJMT, observa-se que o RPV n. 125464/2015 foi 

integralmente quitado, conforme espelho do andamento processual anexo.

Portanto, ante a quitação integral do crédito exequendo, a extinção desta 

ação executiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pela Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93444 Nr: 1575-34.2013.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENICO RODRIGUES, ENI SANCHES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 93444

DESPACHO

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de citação por edital, formulado à fl. 73, até que haja a 

certeza necessária de que o requerido encontra-se em local incerto e não 

sabido.

Antes de eventual citação por edital, deve a parte requerente providenciar 

tudo o que for necessário para citar pessoalmente o requerido, sendo que 

apenas no caso de restar frustrada a citação no endereço localizado, 

será deferido o pedido de citação por edital.

 Portanto, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar um endereço do requerido, bem como realizar as diligências 

necessárias para o devido cumprimento do mandado de citação.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103129 Nr: 3889-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 103129

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 65/70, bem como se concorda 

com o cálculo apresentado pelo Executado à fl. 71.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100041 Nr: 1371-53.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 100041

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa proposta por ENÁDIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/28.

Devidamente citado (fl. 33), o Executado deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar embargos, conforme certificado à fl. 34.

Empós, os cálculos apresentados pela Exequente foram homologados (fl. 

36) e o ofício requisitório foi devidamente expedido (fl. 43/45), dando 

origem aos autos de n. 0091772-42.2015.8.11.0000, em trâmite no E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Em consulta ao site do TJMT, observa-se que o RPV n. 91772/2015 foi 

integralmente quitado, conforme espelho do andamento processual anexo.

Portanto, ante a quitação integral do crédito exequendo, a extinção desta 

ação executiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 
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forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pela Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123194 Nr: 3349-94.2016.811.0025

 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: JDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 123194

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerando que a Fazenda Pública Estadual não concordou com a 

avaliação dos bens (fl. 72), INTIME-SE a Inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, juntar aos autos a GIA-ITCMD, acompanhada da avaliação 

dos bens realizada pela autoridade fazendária, o demonstrativo do cálculo 

e o comprovante de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis 

(ITCMD), ou, se for o caso, a declaração de isenção emitida pela Fazenda 

Pública Estadual.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90545 Nr: 4886-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON WHITE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEDRO DA SILVA, JOÃO CARLOS 

SZULCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90545

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo 

atualizado do seu crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 4979-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILTON DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 Código n. 96538

DECISÃO

Vistos em correição.

Acerca do bloqueio de valores de fls. 85/86, o Executado foi intimado na 

pessoa de seu advogado, conforme se observa à fl. 87.

Quanto ao pedido de inclusão do nome do Executado no cadastro de 

inadimplente, registro que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento de eventuais taxas, o Exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo 

Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

 Intime-se.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104426 Nr: 4703-28.2014.811.0025

 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: NBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRP, ACRP, CBP, ACRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 104426

DESPACHO

Vistos em correição.

Para fins de viabilizar a pesquisa de endereço por este Juízo, INTIME-SE a 

requerente para, em 15 (quinze) dias, informar o número do CPF do 

requerido.

Esclareço, desde já, que não é possível pesquisar quaisquer dados sem o 

número do respectivo CPF.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 4592-83.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Código n. 80049

Exequente: Luiz Aparecido

Executado: Município de Castanheira

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança, atualmente em fase de cumprimento de 

sentença, proposta por LUIZ APARECIDO em face do MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA/MT, já qualificados nos autos.

Manifestação do Executado à fl. 219 informando que efetuou o pagamento 

da RPV n. 171089/2014, emitida em favor do Exequente.

Comprovante de pagamento à fl. 220.

À fl. 226 determinou-se a intimação do Exequente para manifestar se 

houve ou não pagamento do RPV, ocasião em que ficou advertido de que 

a sua inércia acarretaria a extinção do feito com fulcro no artigo 924, II do 

NCPC.

Devidamente intimado, o Exequente permaneceu inerte, conforme certidão 

de fl. 228, fazendo presumir que o Executado quitou integralmente o 

crédito que lhe cabia.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. DECIDO.

Considerando o comprovante de pagamento de fl. 220, entendo que a 

extinção da execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 
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forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 8770 Nr: 1065-41.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - Juina-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RODRIGUES, JUTALIA LOPES 

RODRIGUES, VAIRO MORAES DOS SANTOS, MANOEL RODRIGUES 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 8770

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 2. No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender por direito.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118759 Nr: 689-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PITON, MARCIO ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 118759

DECISÃO

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de f. 78, tendo em vista que já foi realizada, via Sistema 

Renajud, pesquisa de veículos em nome do Executado, conforme 

comprovante de inclusão de restrição veicular de fl. 65.

Portanto, intime-se a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender por direito.

Às providências.

Juína/MT, 15 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 483 Nr: 120-25.1999.811.0025

 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): LOURENÇO CARLOS MATIERO, JOSÉ 

RONALDO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intime-se a parte autoura, para que se manifeste no prazo legal acerca da 

juntada de fls.166/174.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerando a necessidade de 

readequar a pauta de audiências da Segunda Vara desta Comarca, 

entendo por bem redesignar a audiência anteriormente agendada para o 

dia 26 de abril de 2018, às 14h00min.Procedam as intimações e 

comunicações necessárias. Às providências.Juína/MT, 16 de março de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99684 Nr: 1058-92.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCYR SILVA PARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA A. DE PINHO 

QUINTELA NOVAES - OAB:7471, FERNANDO DE PAULA GUERREIRO - 

OAB:15407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - OAB:6842-MT

 Código n. 99684

DESPACHO

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, INTIME-SE o Embargado para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos às fls. 75/76.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 4772-94.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 96365

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa proposta por ENÁDIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/27.

Devidamente citado (fl. 36), o Executado deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar embargos, conforme certificado à fl. 37.

Empós, os cálculos apresentados pela Exequente foram homologados (fl. 

39) e o ofício requisitório foi devidamente expedido (fl. 40/42), dando 

origem aos autos de n. 0091761-13.2015.8.11.0000, em trâmite no E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fl. 46/46V).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Em consulta ao site do TJMT, observa-se que o RPV n. 91761/2015 foi 

integralmente quitado, conforme espelho do andamento processual anexo.

Portanto, ante a quitação integral do crédito exequendo, a extinção desta 

ação executiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pela Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125082 Nr: 4458-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 13.701

 Código n. 125082

DESPACHO

Vistos em correição.

1. Além dos pressupostos no artigo 319 do NCPC, observa-se que a 

causa de pedir exposta na inicial se amolda perfeitamente à hipótese 

prevista no inciso VI do artigo 917 do CPC. Portanto, presentes os 

pressupostos legais, RECEBO os Embargos à Execução.

2. Ante os documentos apresentados às fls. 48/68, DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita ao Embargante.

3. INTIME-SE a parte embargada na pessoa do seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, NCPC ).

Às providências.

 Juína/MT, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 809-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ROSELI FATIMA BENDER TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Código n. 118942

DESPACHO

Vistos em correição.

A advogada de Prenoroeste Indústria, Comércio e Construções Ltda. 

informou à fl. 74 que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado pela 

parte ré, contudo não comprovou que comunicou a outorgante.

Portanto, INTIME-SE a advogada subscritora da manifestação de fl. 74 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos que comunicou a 

renúncia aos respectivos mandantes, conforme determina o artigo 112, 

NCPC.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94275 Nr: 2482-09.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 94275

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo desde a petição de fls. 29/34, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se o RPV oriundo do Ofício n. 1547/2013-CI foi quitado, ficando, desde já, 

advertida que a inércia será interpretada como quitação integral, com a 

consequente extinção da execução com base no art. 924, II, NCPC.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95069 Nr: 3323-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95069

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa proposta por ENÁDIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/22.

Devidamente citado (fl. 25), o Executado deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar embargos, conforme certificado à fl. 26.

Empós, os cálculos apresentados pela Exequente foram homologados (fl. 

30) e o ofício requisitório foi devidamente expedido (fl. 31), dando origem 

aos autos de n. 0171087-56.2014.8.11.0000, em trâmite no E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Em consulta ao site do TJMT, observa-se que o RPV n. 171087/2014 foi 

integralmente quitado, conforme espelho do andamento processual anexo.

Portanto, ante a quitação integral do crédito exequendo, a extinção desta 

ação executiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pela Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127969 Nr: 1257-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, NÃO HOMOLOGO o cálculo de f. 432, e DETERMINO ao 

Sr. Gestor que CERTIFIQUE-SE sobre as remições adquiridas pelo 

recuperando, realizando NOVO CÁLCULO para liquidação das 

penas.Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, 

conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para 

deliberação.REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando 

ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, servindo esta como MANDADO de 

INTIMAÇÃO.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109434 Nr: 2287-53.2015.811.0025

 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): LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação da advogada, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

acerca do endereço do réu, tendo em vista a certidão negativa de fl. 101 

(verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121390 Nr: 2207-55.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERLEI SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

acerca do endereço atualizado do réu, tendo em vista a certidão negativa 

de fl. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107485 Nr: 1352-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação da advogada do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, Célio José dos Santos, 

tendo em vista que trata-se de testemunha em comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107994 Nr: 1577-33.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, CLEITON BOLSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON MARQUES FURTADO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de informar que a audiência designada foi 

cancelada tendo em vista que a mesma seria infrutífera, bem como intimar 

a parte autora para em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de 

direito em relação ao ID12296011.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GAIO PAGNUSSATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora do retorno do AR 

negativo ao Id 12036998, para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASALE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCON THOMANN OAB - SP260770 (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao despacho proferido no Id10901843, tem o presente a 

finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de Reclamado para, em 

10(dez) dias, manifestar-se acerca do aditamento da inicial.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240932 Nr: 3388-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a 

prisão pelo prazo de 1(um) a 3(três) meses, bem como o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 15 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249915 Nr: 3003-54.2017.811.0011

 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: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À luz do exposto, em consonância do parecer Ministerial, CONCEDO a 

guarda provisória das infantes Rilary Mendes Cavalieri e Ana Clara 

Mendes Cavalieri ao genitor Leonardo Cavalieri, com fundamento no artigo 

33, §2º, da Lei nº 8.069/1990, devendo ser lavrado o respectivo termo, 

conforme dispõe artigo 32 do mesmo Codex. Intimem-se os genitores para 
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juntamente com as menores participem da Oficina de Pais e Filhos que 

ocorrerá em 27 de abril de 2018 às 13h00. Com relação ao trabalho neste 

dia será expedido declaração de dispensa por este Juízo, se necessário. 

Diligencie a Secretaria de Vara quanto ao cumprimento da missiva de fls. 

46, expedindo o necessário à intimação da requerida acerca da presente 

decisão.Cientifique-se o Ministério Público acerca desta decisum. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março 

de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254467 Nr: 5392-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão incrustada à fl. 27, concedo a dilação de 

prazo de 15 (quinze) dias à equipe multidisciplinar do juízo, para realização 

do estudo outrora determinado.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 27 de 

abril de 2018, às 13h00 à 17h30min, no edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedido declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

 Ademais, designo nova sessão de mediação/conciliação para o dia 12 de 

abril de 2018, às 16h 00min, devendo a Defensoria Pública acompanhar a 

parte autora, bem como o requerido constituir advogado, ou informar a 

impossibilidade antes da sessão.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutino

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249214 Nr: 2693-48.2017.811.0011

 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: Ivanete Paulino Souza

 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:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.50/52 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257405 Nr: 640-60.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Odair Roncoleta

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.39/41 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232345 Nr: 3206-84.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICSB, ACdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com a cota ministerial de fls. 68, DETERMINO que a 

Assistente Social e a Psicóloga do Juízo realizem, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, estudo psicossocial no ambiente familiar dos genitores do 

infante, Ingrid Carvalho Silva e Anderson de Bairros, com o fito de verificar 

qual a melhor forma de exercício da guarda e visitas do menor, devendo 

trazer aos autos o competente relatório pormenorizado.

Com o aporte aos autos, intimem-se as partes para manifestação, nos 

termos do art. 10, do CPC.

Após, dê-se vista ao Parquet para parecer.

Por fim, conclusos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31482 Nr: 2100-34.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Protasio da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Segunda 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115680 Nr: 2983-10.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distr. De Bebidas Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166284 Nr: 2962-63.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz André Porcini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 
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OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202286 Nr: 405-35.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A GONDIM- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242973 Nr: 4374-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término da correição e do prazo da suspensão outrora 

deferida, determino a intimação da exequente para se manifestar nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos 

do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255308 Nr: 5722-09.2017.811.0011

 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: SLdO, DML, LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 27 de 

abril de 2018, às 13h00 à 17h30min, no edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedido declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

 Ademais, designo nova sessão de mediação/conciliação para o dia 09 de 

maio de 2018, às 16h 00min, devendo a Defensoria Pública acompanhar a 

parte autora, bem como o requerido constituir advogado, ou informar a 

impossibilidade antes da sessão.

Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257949 Nr: 898-70.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Roberto Braga Ltda, Dario Roberto 

Ferreira Braga, Rosana Alves Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 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$ 75,00 (setenta e cinco 

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.: 255220 Nr: 5673-65.2017.811.0011

 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: Simão Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

94/114, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 21 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256004 Nr: 41-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Ivonete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

36/46, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 21 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255572 Nr: 5833-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Clara Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

43/50, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 21 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252187 Nr: 4179-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney da Silva Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Marcio Jose da Silva - OAB:16.225

 Defiro o pedido ventilado à fl. 49, razão porque se intimem as partes para 

que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 

03 de maio de 2018, às 14h00, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para Sessão de Conciliação/Mediação 

designada para o dia 03/05/2018 às 13h30min no Centro Judiciario de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116207 Nr: 3071-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M Telecom Engenharia E Sevriços De Telec. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Segunda 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254609 Nr: 5441-53.2017.811.0011

 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: Milton Modesto, Marli Aparecida Modesto Nunes, 

Antonio Carlos Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

178/179, cujo teor/dispositivo transcrevo: ". Diante disso, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

apresentada em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254609 Nr: 5441-53.2017.811.0011

 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: Milton Modesto, Marli Aparecida Modesto Nunes, 

Antonio Carlos Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

178/179, cujo teor/dispositivo transcrevo: ". Diante disso, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

apresentada em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199854 Nr: 4342-87.2013.811.0011

 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: Sidelcina Silvestre Surubim

 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 do autor para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 131, cujo teor 

transcrevo:"Certifico que dirigi-me até a BR 174 KM 08, virando a 

esquerda comunidade Pedro Galhardo e ali procurei pelo Sítio Bom Jesus e 

pela Autora: Sidelcina Silvestre Surubi, mas não os localizei, por estar com 

endereço incompleto e não tendo localizado a autora, DEIXEI de INTIMÁ-LA 

e devolvo o presente à Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé. 

"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245116 Nr: 605-37.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilino Teófilo Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170958 Nr: 3968-08.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 2340-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF&CL, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte requerida para que junte aos autos os 

comprovantes de pagamento relativos as parcelas com vencimento em 

15/12/2017 e 15/01/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 83-73.2018.811.0011

 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): Gabriel Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 37, no prazo legal, cujo teor 

transcrevo:" Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado 

de Citação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, 

extraído dos autos do Código de nº.256071, onde figura como Parte Ré – 

GABRIEL SILVA SOUZA, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos e 

em vários outros, sendo lá, não foi possível proceder com a Apreensão do 

Bem indicado no mandado em virtude do mesmo estar em local incerto e 

não sabido. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório para 

que a Parte Credora indique um novo endereço para que o bem possa ser 

Apreendido. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247163 Nr: 1715-71.2017.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia da Silva Seba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414, Maria Lucia Gomes - OAB:5835-A, Thiago de Siqueira 

Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, uma vez que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147811 Nr: 4264-64.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 93, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Como é de conhecimento desta Magistrada o 

exequente Dr. Sergio Vieira Ramos, faleceu no decorrer desta demanda, 

todavia, até o presente momento não foi regularizada a sucessão 

processual e tampouco manifestação nesse sentido. Desta feita, 

suspendo o processo pelo prazo máximo de 03 (três) meses e, por 

consectário, determino a intimação da Sra. Maria Alves Correia Ramos, por 

meio do seu advogado constituído, para que junte ao processo termo de 

compromisso de inventariante, no prazo da suspensão, com o fito de 

regularizar a representação processual do espólio, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Findado o prazo suso, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233128 Nr: 3682-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sodexo do Brasil Comercial S/A, GR Serviços 

e Alimentação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Zorzan Alves - 

OAB:SP 182184, Luis Renato Ferreira da Silva - OAB:RS 24321

 Intimar os advogados das partes requeridas para querendo, no prazo 

legal, oferte as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113864 Nr: 2258-21.2010.811.0011

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival dos Santos, Reny Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157443 Nr: 1311-93.2012.811.0011

 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: Vera Lúcia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 
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OAB:8833, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 126, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"O presente feito foi extinto sem resolução do 

mérito, consoante sentença prolatada às fls. 96, a pedido da própria parte 

autora, conforme certidão anexada à fl. 93.

À vista disso, caso a autora tenha a necessidade de receber os 

medicamentos novamente deverá socorrer-se das vias jurídicas 

adequadas. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença em questão e 

arquive-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206192 Nr: 1211-70.2014.811.0011

 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: Geraldo Ferreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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. 152, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista do exposto, defiro o pedido de fls. 

150/151, razão pela qual determino a intimação do Instituto Nacional do 

Seguro Social para que não cesse o benefício previdenciário de 

Auxílio-Doença que fora mantido pelo e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Intime-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196030 Nr: 3688-03.2013.811.0011

 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: Iracy Aparecida de Carvalho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosimar Domingues dos Reis - 

OAB:15675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 164, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251107 Nr: 3594-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neri Bizerra da Silva

 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 designado o dia 03/05/2017, 

às 15:30 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 208-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelminio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9.869, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 241, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando que a sentença 

prolatada às fls. 89/93 ressalvou que cada uma das partes deveria arcar 

com eventual débito remanescente do financiamento para a aquisição do 

gado que lhes foram destinados por ocasião da partilha, inexistindo nos 

autos, até o presente momento, prova concreta de que exista esse valor 

remanescente a ser quitado, intimem-se as partes para que anexem ao 

presente caderno processual prova inequívoca da existência dessa 

dívida, em quinze dias, sob pena de não ser conhecido parcela do seu 

pedido executivo no que tange à obrigação de pagar."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196598 Nr: 3791-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprove - Associação dos Produtores Rurais 

de Veredinha, Ademar Dias, Genivaldo Aparecido Gonçalves, Cezário 

Lemos da Silva, Cicero Gomes dos Santos, Benjamim Novais Carvalho, 

Irineu Faria de Oliveira, João José Lemos da Silva, Geraldo Rodrigues de 

Oliveira, Jamil Ferreira Salvador, João Martins de Lima, José Aparecido 

Alves Pereira, José Aparecido dos Santos, José Lourenço, Luiz Fortunato 

Soares, Maria Alves dos Santos, Valdir José Ribeiro, Miguel Sampaio 

Gutierrez de Lucena, José Passos da Silva, José Roberto da Silva, Manoel 

Pereira de Souza, Miguel José Ribeiro, Olimpio Mazario, Valter José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236713 Nr: 1092-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A Aguilera Cia Ltda ME, Elian Pereira Leal, 

Ivania Andrea Aguilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, acerca da certidão de fls. 58, cujo teor transcrevo: "Certifico 

que as partes requeridas foram intimadas através do Mandado de fls. 

56/57, juntado aos autos em 18/12/2017, para cientificar-lhes da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias, deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234878 Nr: 78-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 68, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"De pronto, CONHEÇO os embargos, por 

tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a contradição 

contida na sentença prolatada às fls. 62/62-vº, que passará a ter os 

seguintes termos na parte dispositiva: Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e, por corolário, 

SUSPENDO o presente feito até o integral cumprimento do acordo 

celebrado, ou seja, até dia 27/06/2018. Escoado o prazo da suspensão, 
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intime-se o autor para que informe nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a respeito o integral cumprimento da avença, advertindo-se que o silêncio 

será interpretado como quitação total do débito pactuado. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos. 

No mais, mantenho incólume a decisum objurgada. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238411 Nr: 1987-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 76, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Recebo os embargos monitórios para 

discussão. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos para ulteriores deliberações. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230940 Nr: 2351-08.2015.811.0011

 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 MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Muniz Carneiro, Edma Soares de 

Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 138, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista que a parte exequente fora 

intimada para propulsionar o feito por 02 (duas) vezes, permanecendo 

inerte em todas as situações, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de 

Processo Civil. Escoado o prazo da suspensão, arquive-se 

provisoriamente, conforme o §2º do mesmo dispositivo. Expeça-se o 

necessário. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3051-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mathenildo Comércio de Calçados Ltda - ME, 

José Angelo Leso, Rozeli Henning de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, Sandro Pissini 

Espindola - OAB:198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9.484

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito 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.: 31601 Nr: 2225-02.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) advogada (o) do autor (a) para se manifestar nos autos 

sobre as fls. 138 juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 2195-30.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Oliveira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olemio Rodrigues de Oliveira, 

Espolio de Marcelina Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da inventariante para que apresente nos autos as 

últimas declarações, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210225 Nr: 2057-87.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aracina Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar nos autos 

sobre o cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239422 Nr: 2470-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Gaspar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 86, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 85, porquanto não houve o recolhimento do valor das 

diligências do Oficial de Justiça para tentativa de citação do endereço 

localizado à fl. 82. Desse modo, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o recolhimento das diligências 

para citação do executado no endereço assinalado à fl. 82. Recolhido a 

quantia devida, expeça-se mandado de citação. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141491 Nr: 3333-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240558 Nr: 8439-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 71/73, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, em sendo válido o ato 

citatório, conforme AR anexado à fl. 21, cujo recebimento ocorreu em 

09/07/2012, não há falar em prescrição.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada às 

fls. 53/56. Determino o desentranhamento da petição de fls. 64/70, 

porquanto estranha aos autos. Intime-se o exequente para anexe ao 

processo planilha atualizada do débito, em 15 (quinze) dias.

Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231524 Nr: 2682-87.2015.811.0011

 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: Antenor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Intimar o advogado do autor para se manifeste nos autos acerca da 

petição de fls. 162/163, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 3919-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Bertaggio Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcides Prado Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 118, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:” Cód. 233509. Trata-se de INVENTÁRIO E 

PARTILHA ajuizada por ELIZA BERTAGGIO PRADO em face do ESPÓLIO 

DE ALCIDES PRADO PEREZ, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme petitório de fl. 116, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, em razão das partes terem entrado 

em acordo quanto à partilha do bem imóvel, bem como, resolução da 

presente demanda através da via extrajudicial, desta maneira, requereu a 

extinção do presente feito. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No entanto, 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D Oeste-MT, 

06 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189093 Nr: 2515-41.2013.811.0011

 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: Reginaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2515-41.2013.811.0011

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Reginaldo de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Zenaide Gomes de Souza

FINALIDADE: 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: Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO (CURATELA) 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA 

ajuizada por REGINALDO DE SOUZA em face de ZENAIDE GOMES DE 

SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: Código n°. 189093. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO (CURATELA) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PRETENDIDA ajuizada por REGINALDO DE SOUZA em face de 

ZENAIDE GOMES DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consta da inicial que o requerente é filho da interditanda, Sra. Zenaide 

Gomes de Souza, alegando que ela possui Esquizofrenia, sendo 

caracterizada por delírios e alucinações. Com a exordial vieram os 

documentos de fls. 09/16. Às fls. 17/18-vvº, a inicial foi recebida, tendo 

sido nomeado como curador provisório da interditanda, o Sr. Reginaldo de 

Souza. Audiência realizada às fls. 23/24, oportunidade em que se 

procedeu com a entrevista da interditanda, e ainda, determinou-se a 

realização de perícia médica, onde deveria ser atestado a incapacidade 

relativa ou absoluta da interditanda. Laudo pericial às juntado às fls. 

102/104, oportunidade em que a perícia médica atestou “a interditanda 

enquadra se relativamente incapaz de praticar certos atos da vida civil e 

se não assistida de forma correta seus atos podem levá-la a 

prodigalidade”. À fls. 105 a Defensoria Pública Estadual pugnou pela 

procedência da presente demanda. O Ministério Público protestou pelo 

encerramento da instrução à fl. 106, bem como apresentou manifestação 

à fl. 104, pugnando pela procedência da presente demanda e 

consequentemente a decretação da interdição da Sra. Zenaide Gomes de 

Souza, nomeando-lhe como curador o Sr. Reginaldo de Souza. O 

Ministério Público protestou pelo encerramento da instrução à fl. 106, bem 

como apresentou manifestação à fl. 110-vº, pugnando pela procedência 

da presente demanda e consequentemente a decretação da interdição 

parcial da Sra. Zenaide Gomes de Souza, nomeando-lhe como curador Sr. 

Reginaldo de Souza. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Reginaldo de Souza, requerendo a interdição de Zenaide Gomes de 

Souza, objetivando a declaração de interdição desta última requerida, 

nomeando-se seu filho, ora requerente, como seu curador. Inicialmente, 

sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à 

sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que a curatela 

deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos 

interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 
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INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais, não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 102/104 atestou que a interditada possui quadro de alteração de 

humor com depressão psicótica com prejuízo social e funcional, 

apresentando incapacidade relativa e permanente para alguns atos da 

vida civil, sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger seu 

patrimônio e assinar documentos. Portanto, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constata-se que ele 

deve ser interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que 

alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam 

fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos 

previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o pedido contido 

na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio 

do laudo pericial que a interditanda apresenta quadro de saúde que limita o 

seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil 

no que tange a disposição de seu patrimônio, motivo pelo qual a interdição 

da Sra. Zenaide Gomes de Souza. Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual 

DECRETO a interdição da Sra. Zenaide Gomes de Souza, DECLARANDO-A 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio o Sr. Reginaldo de Souza como curador, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. 

Sem condenação em custas. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Após, 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, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditado. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de Outubro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho 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, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2749 Nr: 295-61.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COM. DESENVOLVIMENTISTA 

SONHO AZUL, VALDECI SOUZA SANTA RITA, LAURINDO DE SOUZA 

PORTO, João Teixeira da Rocha, ANTONIO CARLOS FANELI, Cícero 

Donizete Alda, Antonio Ivo Leite, MARIO CORDEIRO DOS SANTOS, 

EDVALDO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, acerca da Certidão e Laudo de Avaliação de fls. 285/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221047 Nr: 3703-35.2014.811.0011

 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): Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas 

Tiago, Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira de Freitas, Otaide 

Trento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Selio Soares 

de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que providencie o recolhimento 

das guias de dilogência do Oficial de Justiça nos autos da carta precatória 

nº 5423-90.2017.811.0024, tendo em vista o teor da documentação 

juntada às fls. 232/235, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 76, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido formulado pelo autor à fl. 74, 

porquanto nesta fase processual não é permitido proceder com a 

constrição de ativos financeiros nas contas bancárias da requerida, haja 

vista que se tratar de processo de conhecimento e não de execução. Por 

outro lado, dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora para 

que se manifeste a respeito da certidão encartada à fl. 71, no prazo de 15 

(quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239431 Nr: 2479-91.2016.811.0011

 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: Rosimeire Aparecida de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 138, cujo 

teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228480 Nr: 1025-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGCdGLdPL, CdSP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 2252-48.2009.811.0011

 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: Aparecido Villa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, 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. 202, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Verifica-se nos autos que à fl. 199 foi 

informado o falecimento da parte autora, desta feita, com fulcro no artigo 

313, §2º, inciso II, do CPC , suspendo o processo, por ser transmissível o 

direito em litígio, pelo prazo de 02 (dois) meses, devendo ser intimado o 

espólio/sucessor/herdeiros, por meio dos patronos, para manifestar 

interesse na sucessão processual e promover a habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 2697-32.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 321, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição juntada às fls. 

318/320, DEFIRO o pedido da parte requerida, razão pela qual restituo o 

prazo legal ao causídico. Decorrido prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238043 Nr: 1790-47.2016.811.0011

 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: Aparecido Vital de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234874 Nr: 75-67.2016.811.0011

 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: Bombas Hidráulicas União Ltda - ME, Jurandi Aparecido 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Henrique de Oliveira Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165329 Nr: 2711-45.2012.811.0011

 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 MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244176 Nr: 134-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:20.730

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 70, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, dou por adimplida a 

penalidade imposta e, por consectário, revogo a interdição do 

estabelecimento. Outrossim, julgo extinto o feito em face do recolhimento 

integral da multa outrora fixada. Sem condenação em custas processuais 

e honorários advocatícios. Preclusas as vias recursas, arquivem-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 826-64.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Possavatis & Ferreira Ltda-ME, Luciana 

Possavatis, José Ivair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o adgovado da parte requerida, Dr. Rafael A.Tamandaré Novaes, 

para que efetue o pagemtno da terceira parcela das custas judiciais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250681 Nr: 3369-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Cesar Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:SP/31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256104 Nr: 103-64.2018.811.0011

 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: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Marques Vieira Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 35, cujo 
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teor/dispositivo transcrevo:” Processo n° 103-64.2018.811.0011- Cód. 

256104. Considerando que o teor da certidão de fl. 34, que atestou o 

decurso do prazo para o recolhimento das custas processuais sem a 

devida manifestação e, configurando o recolhimento das custas e 

despesas processuais iniciais como pressuposto processual para a 

regularidade formal do processo, EXTINGO o presente feito, sem a 

resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais se existentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Por fim, com relação a liminar concedida às fls. 24/26, 

declaro-a sem efeito, ante todo histórico processual que se vislumbra no 

presente caso. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137899 Nr: 2749-91.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clemente Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 112, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Verifica-se nos autos que à fl. 110, foi 

informado o falecimento da parte autora, desta feita, com fulcro no artigo 

313, §2º, inciso II, do CPC, suspendo o processo, por ser transmissível o 

direito em litígio, pelo prazo de 02 (dois) meses, devendo ser intimado o 

espólio/sucessor/herdeiros, por meio dos patronos, para manifestar 

interesse na sucessão processual e promover a habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245257 Nr: 679-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatan Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 187, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Conheço os embargos, por 

tempestivos, e dou-lhes provimento para integrar a sentença obliterada 

nos seguintes termos: Suspendo a exigibilidade das custas e despesas 

processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, nos termos 

do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com relação ao argumento de 

que a sentença teria sido proferida contrariando a prova constante nos 

autos, explana-se que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da 

tutela foi hialina ao determinar que o requerido se abstivesse de inserir o 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito unicamente com 

relação à fatura referente ao mês de janeiro de 2017, no valor de R$ 

1.006,57 (um mil, seis reais e cinquenta e sete centavos). Observa-se, 

contudo, que a malsinada inscrição ocorreu por conta da inadimplência de 

fatura diversa, cujo vencimento ocorreu em 23/02/2017, no valor de R$ 

59,18 (cinquenta e nove reais e dezoito centavos). Logo, conclui-se, a 

toda evidência, que não houve o descumprimento de determinação judicial 

proferida por este Juízo, configurando a negativação exercício regular do 

direito de cobrança da empresa requerida, não restando configurado o 

dano moral indenizável."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228816 Nr: 1188-90.2015.811.0011

 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: Zenilda Aparecida Pirinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 123, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191745 Nr: 2932-91.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 54, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:” Código n° 191745. Conforme verifica-se à fl. 

53, vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial, não havendo o que se falar em verbas 

pretéritas em atraso. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, 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. Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Transitada 

em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na distribuição. Após, ao 

arquivo. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de março de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 2710-60.2012.811.0011

 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 MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antonio Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arsanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 224/225, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, DECLARO 

PRESCRITA a pretensão executiva materializada no presente feito, 

extinguindo o presente feito com resolução mérito, com fundamento no art. 

487, II do NCPC. Condeno o exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais se houver. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159558 Nr: 1605-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 125, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 150149 Nr: 565-31.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Fomento Marcantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste nos autos, 

a respeito da petição juntada às fls. 124/125, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 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): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Maria José Pinto, Fátima Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC, tendo em vista a r. Decisão de fls. 101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 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): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Maria José Pinto, Fátima Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 101, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Realizei consulta junto aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando êxito em localizar veículos de 

propriedade dos executados e tampouco informações acerca da 

Declaração de Imposto de Renda, conforme se verifica nos extratos em 

anexo. À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens 

à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo da suspensão, arquive-se 

provisoriamente, conforme o §2º do mesmo dispositivo. Expeça-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252273 Nr: 4209-06.2017.811.0011

 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: Laercio Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão de fl. 77 e da petição de fls. 79/82, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232429 Nr: 3249-21.2015.811.0011

 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: Dilcélia Silva Pegino, Hilton Pegino

 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:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 397, cujo 

teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234201 Nr: 4361-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Reiterar o DJE nº 10196, disponibilizado em 08/02/2018, a fim de intimar a 

advogada da parte requerente para que efetue o pagamento do valor de 

R$ 1000,00 referente aos honorários periciais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250707 Nr: 3385-47.2017.811.0011

 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: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena Transportes Ltda, Sérgio Luis Bocardi, 

Jeovani Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236721 Nr: 1097-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia de Freitas Sippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Santos Aguilar-ME, ROSINEI SANTOS 

AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martins Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 60, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Determino que o douto causídico aporte a 

sua assinatura na petição de fls. 55/57 e cálculo às fls. 58/59, haja vista 

que a petição apócrifa é considerada inexistente."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228630 Nr: 1110-96.2015.811.0011

 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: Luiz Ortiz Lazaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917, Laédio Faeda - OAB:OAB/MT 3589-B, Patricia Aline 
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Ramos - OAB:OABMT/7203, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar quanto ao 

pedido de habilitação dos herdeiros juntado às fls. 100/100-vº, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233433 Nr: 3871-03.2015.811.0011

 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: Liliane da Silva Bonetti

 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:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 453, cujo 

teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163425 Nr: 2403-09.2012.811.0011

 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: Valdelino Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 139/149, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 2787-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 73, cujo teor 

transcrevo:" Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado 

de Execução, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - 

MT, extraído dos autos do Código de nº.239874, onde figura como Parte 

Devedora – LINDOMAR LOPES DOS SANTOS, dirigi-me ao endereço 

mencionado nos autos, sendo lá, não foi possível Citá-lo em virtude do 

numero não existir na referido Rua e de acordo do Artigo 674 §2º do 

CNGC, estando o mesmo em local incerto e não sabido. Sendo assim 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 748, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante da discrepância dos 

valores apresentados pelas partes, remetam-se os autos ao Contabilista 

do Juízo para que apure o valor devido, nos termos da sentença prolatada 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a juntada do memorial, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

aquiescência ao cálculo apresentado pelo Contador.

 Cumprida as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. 

determinação de fls. 750, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da certidão do 

Contabilista do Juízo anexada à fl. 749. Empós, conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163782 Nr: 2482-85.2012.811.0011

 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: Francisco Cavalcante dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 187, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, 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. Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236615 Nr: 1046-52.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S Comércio de Motos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da carta precatória juntada às fls. 54/59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32558 Nr: 3006-24.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Sebastião Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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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): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 133, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em atenção à petição de fls. 119, este Juízo 

informa que mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

No mais, determino o desentranhamento da petição de fls. 132, eis que 

estranha aos autos. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245405 Nr: 758-70.2017.811.0011

 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): J. A. B. dos Santos Veíuculos - ME., Rosangela 

de Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 53, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido de penhora online pelo 

Sistema Bacenjud, haja vista que já houve tentativa anterior parcialmente 

infrutífera, por insuficiência de fundos, há pouco tempo, sendo improvável 

o êxito da segunda, eis que intentada em curto espaço de tempo. (...) 

Intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 

921, III do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, nos moldes delineados no §2º do mesmo 

dispositivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237140 Nr: 1331-45.2016.811.0011

 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: Sidnei Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifeste nos autos sobre a 

complementação ao Laudo Pericial de fls. 164, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010019-20.2017.8.11.0011 REQUERENTE: FERNANDO ALVES DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 05 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Sirley Remedio Sabino em face do Estado de 

Mato Grosso e Município de Mirassol D’Oeste/MT, visando compelir os 

requeridos a fornecerem o medicamento descrito na inicial. Relata que a 

paciente é portadora da doença denominada “Polimiosite” CID M33.2, 

necessitando do fármaco pleiteado, diariamente, para dar prosseguimento 

ao tratamento médico indicado. Alega não possuir condições financeiras 

para arcar com as despesas de aquisição do medicamento receitado sem 

prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual requereu, liminarmente, que 

os requeridos providenciem o necessário para que dê continuidade ao 

tratamento. Juntou documentação. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

juntado aos autos. Em síntese, é o relatório. A presente ação objetiva 

compelir os requeridos a providenciarem o medicamento “Tacrolimo” 1mg 

(120 comprimidos por mês) e “Tacrolimo” 5mg (60 comprimidos por mês), 

haja vista a autora ser portadora de “Polimiosite”, conforme relatório 

médico de ID’s 12012243 e 12012261. Consta no parecer técnico de nº 

0287/2018 (ID 12269716) que o medicamento pleiteado é disponibilizado 

pelo SUS, contudo, não é assegurado para a patologia da parte autora. O 

laudo médico juntado aos autos atesta que a paciente é portadora de 

“Polimiosite”, doença grave que diminui a força muscular e gera a elevação 

da CPK (2.055), evidenciando a imprescindibilidade do medicamento 

prescrito, impondo-se o deferimento da liminar requerida. Havendo 

resistência, como há no presente caso, vez que o medicamento pleiteado, 

conforme parecer do NAT (ID 12269716), somente é fornecido pelo Estado 

para enfermidades diversas daquela que acomete a parte autora, cabe ao 

Poder Judiciário fazer valer os direitos fundamentais da paciente. Trago à 

colação os seguintes acórdãos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE PACIENTE PARA 

INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PROTEÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E SAÚDE - DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE BUROCRÁTICA - CORRESPONSABILIDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS - PROVIMENTO. Cumpre ao Estado, em lato sensu, 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo na 

viabilização de internação em UTI para tratamento médico de extrema 

urgência. (Apelação nº 100904/2011, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José 

Silvério Gomes. j. 26.06.2012, unânime, DJe 06.07.2012). APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

INTERNAÇÃO EM UTI E SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO 

INDISPENSÁVEL À MELHORA DO QUADRO CLÍNICO DE PACIENTE 

INFARTADO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RATIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA NO CONCERNENTE AO DEVER ESTATAL DE FORNECER AO 

CIDADÃO OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À MELHORA DE 

SEU QUADRO CLÍNICO - DIREITO A SAÚDE - ART. 196 DA CF - 

DESNECESSÁRIA SUBMISSÃO ÀS FORMALIDADES BUROCRÁTICAS 

(PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS) - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PLEITEADA REDUÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA - ACOLHIMENTO PARCIAL - IMPORTE FIXADO 

EXAGERADAMENTE - REDUÇÃO PARA VERBA RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL AO LABOR DO CAUSÍDICO - ART. 20, §§ 3º E 4º, DO 

CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. Cumpre à Administração Pública em geral assegurar a todos os 

cidadãos o direito à saúde, de maneira que deve fornecer os tratamentos 
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de saúde indispensáveis à integridade física de seus administrados 

independentemente do cumprimento de demoradas formalidades 

burocráticas, devendo, inclusive, caso seja necessário, custear tais 

procedimentos na rede privada em caso de inexistência de vagas em UTI a 

pacientes infartados ou profissionais habilitados na rede pública. 

Precedentes da Corte e do STF. Supervalorizada a verba honorária fixada 

em favor do patrono do litigante vencedor, imperiosa sua redução para 

valor que, além de atentar-se aos parâmetros assinalados no § 4º e 

alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC, sejam razoáveis e 

proporcionais ao labor dispensado pelo causídico. (Apelação/Reexame 

Necessário nº 14799/2012, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Marilsen 

Andrade Addario. j. 05.06.2012, unânime, DJe 15.06.2012). Em face do 

exposto, DEFIRO a liminar requestada, a fim de determinar que os 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem o medicamento 

mencionado na inicial, nos moldes como prescritos pelo receituário médico 

de ID 12012261. Em caso de descumprimento, desde logo fica deferida a 

penhora on line para o cumprimento da decisão na iniciativa privada. Neste 

caso, deverá a requerente peticionar nos autos com 03 (três) orçamentos 

dos medicamentos solicitados ou comprovar a impossibilidade obtê-los. 

Deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geraldo 

Estado de Mato Grosso, por meio do ofício circular 003/GPG/PGE/2016, 

que solicitou, de antemão, a dispensa de realização do ato para evitar 

onerosidade desnecessária. Citem-se os réus para contestarem o pleito 

no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do Novo 

CPC. Com a resposta, à réplica. Intimem-se e cumpra-se, IMEDIATAMENTE, 

servindo a presente de mandado. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO INACIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 12223489, bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de dia 12 de Junho de 2018 às 14:30 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 12225968, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 30 de Maio de 2018 às 17h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 3024-79.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiano Oliveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Moveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 29203

 Vistos, etc.

Considerando que os bens avaliados às fls. 271-v/272-v foram 

penhorados na Comarca de Porto Esperidião, chamo o feito à ordem para 

tornar sem efeito a decisão retro e deprecar a realização da hasta pública 

dos objetos constritos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 PROCESSO/CÓD. Nº 254433

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de prisão domiciliar elaborado pela defesa de Dorivan 

Palmeiras de Barros, alegando, em síntese, que o recuperando possui 

enfermidade oftalmológica, cujo cotidiano no ergástulo público estaria 

agravando sua condição, à medida que o estabelecimento carcerário é 

incapaz de disponibilizar o tratamento médico adequado a sua 

enfermidade (fls. 47/117).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requestou pelo indeferimento 

do pedido, conforme fls. 119/120.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando possui pena de cinco 

anos e quatro meses de reclusão, conforme guia de fls. 05/05-v, com 

progressão regime prevista para o dia 20.09.2018, consoante cálculo de 

pena à fl. 46.

 Nesse panorama, o apenado pugna pelo deferimento da prisão domiciliar, 

vez que as condições físicas do estabelecimento prisional estariam 

contribuindo para piorar sua enfermidade, já que é portador de doença 

que tem comprometido sua visão. Aduz ainda, que o ergástulo público não 

assegura ao recuperando o tratamento necessário à sua moléstia, 

sofrendo, por sua vez, com o agravamento da mesma.

Nesse enquadramento fático, o presente caso enseja a análise da 

aplicabilidade do art. 117 da Lei nº 7.210/84, o qual dispõe expressamente 

os requisitos para a concessão de prisão domiciliar somente ao apenado 

que se encontra cumprindo pena no regime aberto, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

 Entretanto, é consabido que os Tribunais Pátrios têm admitido a 

concessão da custódia domiciliar ainda que o regime prisional seja diverso 

do aberto para cumprimento da expiação, desde que presentes os 

pressupostos necessários para o deferimento do direito excepcional 

pleiteado em detrimento das peculiaridades do caso concreto.

Em razão dessas considerações, ao analisar o caso em espeque, ainda 

que o recuperando seja portador de doença ocular, comprovando às fls. 

51/117, cuja patologia já ensejou a realização de cirurgia, estando o 
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recuperando atualmente em acompanhamento oftalmológico 

clinico-cirúrgico, tal fato não é suficiente para a concessão da prisão 

domiciliar, já que também deve estar comprovado que a unidade prisional é 

incapaz de providenciar o tratamento médico necessário, de acordo com a 

jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DOENÇA GRAVE. 

PRISÃO DOMICILIAR (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PRISÃO DOMICILIAR. 

PORTADOR DE EPILEPSIA. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS 

NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ILEGALIDADE. (3) ORDEM NÃO CONHECIDA.1. É imperiosa a necessidade 

de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito 

de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal.2. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar 

aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em 

situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença 

grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no 

estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as 

instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no 

estabelecimento prisional. 3. Ordem não conhecida. (STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 292627 GO 2014/0085450-4, data de julgamento: 18 de 

Novembro de 2014)

Nessa acepção, conforme ressai da própria petição da defesa, a Cadeia 

Pública local tem viabilizado o encaminhamento do recuperando às 

consultas agendadas, além do que o laudo médico referente ao último 

atendimento se encontra juntado à fl. 64, provando o contrário do alegado 

pelo recuperando.

Aliás, consta no mencionado laudo que o acompanhamento médico deverá 

ser procedido trimestralmente, e não semanalmente, o que demonstra total 

divergência com as aduções da defesa.

Por fim, vale destacar que a constrição da liberdade do recuperando não é 

óbice para viabilizar seu tratamento de saúde, já que o art. 14 da LEP 

garante a assistência à saúde ao preso, possibilitando ao condenado a 

permissão de saída do ergástulo, mediante escolta, com a finalidade de 

suprir sua necessidade terapêutica, no teor do art. 120 da LEP, cujo direito 

tem sido garantido pela Cadeia Pública local.

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa de fls. 47/117 para manter o 

recuperando no regime fechado.

Intimem-se as partes para se manifestarem do cálculo de fl. 46, no prazo 

de cinco dias, iniciando pela defesa.

 Após, voltem-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando os advogados dos réus da expedição da Carta 

Precatória à Comarca de Cáceres-MT, para inquirição da testtemunha 

Medica Legista Dra. Izabel Cristina Silva, na qual encontra-se com 

audiência designada para o dia 19/4/2018 às 13:50 horas na segunda 

vara criminal de Cáceres-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251365 Nr: 3753-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251365

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Cáceres-MT, conforme fl. 59, intime-se o apenado para 

apresentar o comprovante de endereço neste Juízo, no prazo de 24h.

Com a juntada do documento, DETERMINO a remessa do presente 

executivo ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres, com 

fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica, acaso tenha colocado o 

aparelho.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente (fls. 51/54), com 

exceção do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste 

Juízo.

Por fim, revogo a audiência anteriormente aprazada.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240816 Nr: 6582-59.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Felicia Romeiro Neta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 PROCESSO/CÓD. Nº 240816

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de MARIA FELICIA ROMEIRO 

NETA, condenada a pena de três anos de reclusão.

Cálculo à fl. 173.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 173 que a recuperanda faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não cumpre pena em razão 

da prática de crime hediondo; (b) não foi condenada à pena superior a 08 

anos; (c) não é reincidente e, tendo sido condenada por crime praticado 

sem violência ou grave ameaça à pessoa, cumpriu um terço da pena até a 

edição do decreto, em conformidade com a decisão prolatada pelo STF, 

em 12.03.2018, na ADI nº 5.874/2017 .

Deste modo, CONCEDO INDULTO a apenada MARIA FELICIA ROMEIRO 

NETA, nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17 e, em 

consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena 

que compõe a presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código 

Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pela recuperanda.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se a recuperanda para 

proceder o pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da 

CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254961 Nr: 5578-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5578-35.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Eberton Augusto Soares dos Santos

INTIMANDO: Indiciado(a): Eberton Augusto Soares dos Santos Filiação: 

Augusto Ribeiro dos Santos e Rosana Soares Vieira, data de nascimento: 

13/02/1995, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, solteiro(a), 

estudante.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls.22/23, proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de GABRIELA 

SANTIAGO, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de EBERTON 

AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, ante a alegação de agressões físicas. 

Medida protetiva deferida durante plantão judicial.Decido.Torno 

parcialmente sem efeito a decisão que deferiu as medidas protetivas, para 

que as medidas protetivas já deferidas tenham vigência por 06 (seis) 

meses a partir desta data.Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 

30/05/2018.As denominadas medidas protetivas de urgência previstas na 

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo de preservar a 

integridade física e psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, 

contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 

5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º.É o caso 

dos autos, vez que consta do relato da ofendida que foi agredida por seu 

convivente.Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente. DETERMINO ao Oficial de Justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento da medida. 

FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso a situação de risco se 

mantenha até a data final da vigência desta decisão, isto é, 30/04/2018, 

poderá a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente 

postular a continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 

(trinta) últimos dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 

30/04/2018 e 30/05/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, 

de cunho eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de 

urgência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para 

conhecimento e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na 

revogação da medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu 

intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público.Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a 

presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos.P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32713 Nr: 3366-56.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermirio Ribeiro Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Aguarde-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional 

em arquivo provisório, devendo permanecer arquivado até a efetiva 

prescrição da pretensão punitiva ou localização do acusado.

 Na hipótese de haver mandado de prisão expedido nos autos, insira-o no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), acaso ainda não 

procedido pela Secretaria, conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Às providências.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248185 Nr: 2198-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos, Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o advogado nomeado para defender 

os interesses do réu Cláudio Ramos deixou de interpor recurso contra a 

sentença condenatória, visto que sua nomeação estaria restrita à defesa 

do denunciado apenas em primeira instância, conforme petição juntada à 
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fls. 129/130, oportunidade em que requereu a intimação do réu para se 

manifestar acerca do recurso mediante novo advogado, ou que este Juízo 

nomeasse outro causídico para tanto.

Na sequência, tem-se que o acusado foi intimado da sentença 

condenatória (fl. 131), contudo, o digno Oficial de Justiça não o indagou 

quanto ao interesse de interpor o recurso de apelação, o que demonstra 

grave apronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

Além disso, após visita realizada por este magistrado ao estabelecimento 

carcerário em 08.03.2018, o réu Cláudio Ramos manifestou interesse em 

recorrer da sentença condenatória prolatada nestes autos.

Assim, considerando que o causídico Thiago Regis dos Santos foi 

nomeado para defender o acusado Cláudio Ramos em todos os atos 

processuais referentes ao presente feito (fl. 82), independente do grau de 

jurisdição, e tendo em vista que o equívoco do referido advogado resultou 

no cerceamento do direito à defesa técnica do acusado, suspendo os 

efeitos dos atos praticados após a sentença condenatória para RECEBER 

o recurso interposto pelo réu, pelo que determino a intimação do advogado 

para apresentar as razões de recurso, arbitrando-lhe 01 URH a título de 

honorários advocatícios, a serem ulteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, 

para posterior encaminhamento do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Retifique-se a guia de recolhimento expedida à fl. 133, fazendo constar 

“guia de execução penal provisória”, o que deverá ser informado no 

respectivo processo executivo em nome do réu.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 151534

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa do recuperando Rodimar 

Marcos Camilo, requerendo, em síntese, a dispensa do comparecimento 

diário na Cadeia Pública, pelo período de sessenta dias, em razão de sua 

recuperação pós-cirúrgica.

Nesse contexto, considerando que o recuperando comprovou a 

necessidade de permanecer em repouso pelo prazo de sessenta dias, a 

contar do dia 15.02.2018, conforme fl. 405, dispenso o apenado do 

comparecimento diário na Cadeia Pública no referido lapso temporal, 

devendo permanecer em sua residência em tempo integral, salvo para 

retornar à unidade hospitalar.

Com o término do prazo acima mencionado, deve o recuperando retomar o 

cumprimento integral de suas obrigações, e que eventual descumprimento 

ensejará regressão de regime ao fechado.

 No mais, quanto à impugnação ao cálculo apresentada pela defesa às fls. 

409/410, verifico que não merece prosperar, já que as remições estão 

integralmente inseridas no referido cálculo (300 dias), conforme fl. 397, 

pelo que homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Oficie-se às Polícias Militar e Civil a fim de informarem a este Juízo 

eventual descumprimento da condição em apreço, após a lavratura do 

devido boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local 

diverso de sua residência.

Por fim, considerando que o recuperando já preencheu o requisito objetivo 

para o livramento condicional, dê-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar quanto a concessão da benesse, no prazo de cinco dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256350 Nr: 220-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 256350

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOELSON 

ADIVINEI ALVES DE SÁ, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255291 Nr: 5709-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255291

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra FABIANA DA 

SILVA SOUZA por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Citem-se a acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar a 

acusada se esta possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-la que será assistida pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário, requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face dos 

denunciados.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Outrossim, ACOLHO a manifestação ministerial de fls. 38-v, determinando 

o arquivamento parcial do presente inquérito em relação as denunciadas 

MIRIAN e INGRID tocante ao delito descrito na peça acusatória, ressalvada 

a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de 

Processo Penal, tendo em vista que a cota ministerial informou que não 

possui elementos para a denúncia do fato criminoso das indiciadas.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247673 Nr: 1957-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Victor Siqueira Arrais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 1957-30.2017.811.0011 código 247673

ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): João Victor Siqueira Arrais

INTIMANDO: Réu(s): João Victor Siqueira Arrais, Cpf: 07163915110, Rg: 

2693261-0 SSP MT Filiação: Edson Elias Paes Arrais e Shirley Polianne 

Siqueira Alves, data de nascimento: 09/05/1998, brasileiro(a), natural de 

Ouro preto d´oeste-RO, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Ivan 

Soares dos Reis, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 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.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 247673 Vistos, etc. Recebo a 

denúncia oferecida contra JOÃO VICTOR SIQUEIRA ARRAIS por 

satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos autos a 

presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. Cabe ao 

Ministério Público aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes 

em face do denunciado, pelo que, em havendo requerimento neste 

sentido, indefiro. Tendo em vista que o denunciado se encontra em local 

incerto e não sabido, consoante se infere das certidões encartadas nos 

autos, cite-se o mesmo VIA EDITAL para responder à acusação, por 

escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído 

pela Lei 11.719/08. Apresentada a resposta, conclusos para análise da 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de 

audiência de instrução e julgamento. Decorrido in albis o referido prazo, e 

após certificado a não apresentação de defesa, verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal. 

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ. Devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

setembro de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 21 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251085 Nr: 3576-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariz Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCANTARA - OAB:15351/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº _____________

 Vistos, etc.

A Constituição Federal, em seu art. 129, inciso VII, dispõe ser do Ministério 

Público a função de exercer o controle externo da atividade policial, na 

forma da lei complementar.

Conforme se depreende, a regulação do tema ficou a cargo da legislação 

complementar, não havendo conceito definido acerca do que consistiria o 

denominado “controle externo”.

Nessa linha, a Lei Complementar nº 75/1993 tratou de definir as premissas 

básicas do controle externo sobre a atividade policial no âmbito da União, 

prevendo em seu art. 9º, inciso III:

“Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da 

atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo:

[...]

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências 

para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou 

abuso de poder [...]”.

Desta forma, adotando como parâmetro a legislação acima, bem como em 

reforço ao sistema acusatório, pelo qual o juiz deve se afastar da 

persecução preparatória da ação penal e somente se manifestar quando 

for provocado para intervir nos autos relacionados à reserva de 

jurisdição, cuidando-se de diligência que pode ser requerida diretamente 

pelo Ministério Público à Autoridade Policial, sem interferência do Poder 

Judiciário, determino a renovação de vistas ao Ministério Público para 

adotar as medidas que reputar cabíveis.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241542 Nr: 3666-37.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3666-37.2016.811.0011 código 241542

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Janete Pereira dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): Janete Pereira dos Santos Filiação: Salvador de 

Oliveira dos Santos e Eva Pereira dos Santos, data de nascimento: 

11/12/1978, brasileiro(a), natural de Foz do iguaçú-PR, solteiro(a), 

desocupada, Endereço: Rua 06, Nº 878, Próx. à Padaria do Lino, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 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.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 241542 Vistos, etc. Recebo a 

denúncia oferecida contra JANETE PEREIRA DOS SANTOS por satisfazer 

os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria. Cabe ao Ministério Público aportar 

aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do denunciado, 

pelo que, em havendo requerimento neste sentido, indefiro. Tendo em vista 

que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, consoante 

se infere das certidões encartadas nos autos, cite-se o mesmo VIA 

EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08. Apresentada 

a resposta, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento. 

Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não apresentação 

de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do 

Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no sobredito Art. 

366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a 

situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. Por fim, 

ACOLHO a manifestação ministerial de fl. 46-v, determinando o 

arquivamento parcial do presente inquérito em relação ao denunciado 

DINALDO SOARES tocante ao delito descrito no art. 28 da Lei 

11.343/2006, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos 

do artigo 18 do Código de Processo Penal. Devendo-se aguardar o feito no 

arquivo provisório, com as baixas necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

setembro de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 21 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 212821 Nr: 2520-29.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Rodrigues Resende, Antoniel Rocha 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 PROCESSO/CÓD. Nº 212821

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão do v. Acórdão de fl. 220/223-verso, que proveu 

o recurso defensivo e absolveu os acusados, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16/05/2018, às 

15h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 181736 Nr: 1260-48.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Emanoel Martins Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 181736

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Luiz Emanoel 

Martins Vasconcelos, nos moldes do acórdão às fls.375/380-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232397 Nr: 3232-82.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandir Oliveira do Nascimento, Marli de 

Souza Fonseca, Rosenilda Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 
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Mirassol D´Oeste - OAB:, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613

 PROCESSO/CÓD. Nº 232397

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Rosenilda Oliveira 

do Nascimento, Marli de Souza Fonseca e Gilvandir Oliveira do 

Nascimento, nos moldes do acórdão às fls. 299/307-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março 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.: 48085 Nr: 3508-58.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Santana Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que informe o endereço atualizado, bem como telefone de contato, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111305 Nr: 6722-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Tapias Tetilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/O

 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/exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 3614-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 

15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de REITERAR A INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado, 

para que comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento 

das custas de preparo e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81869 Nr: 41-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que retire 

os autos em cartório no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remessa dos 

mesmos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36951 Nr: 3262-67.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Bianca da Silva, Adriana Balduina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:MT 20028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora/exequente, por seus advogados, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40472 Nr: 3515-21.2008.811.0086

 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: TMBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Frandoloso 

Menegazzo - OAB:17494, Mariana Souza Bahdur - OAB:48359/PR, 

Thiago Bocci Romualdo - OAB:MT 14.804-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001-MT, Renata Gisele Wahl de Alcantara - 

OAB:11240/MT

 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 que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105177 Nr: 3400-82.2017.811.0086

 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: Silvio Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Miguel Schmidt

 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:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o acórdão de fls. 93/95 proceda a Secretaria Judicial as 

devidas anotações no Sistema Apolo e capa dos autos com relação à 

tramitação do feito sob os ditames da gratuidade da justiça.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 18 de junho de 2018, ás 13h30min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 
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do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 3383-61.2008.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nitral Urbana Laboratórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Sinergia Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011, Vivian Lambert 

Azzolini - OAB:39598/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Luis Felipe 

Lammel como parte Exequente e Nitral Urbana Laboratórios Ltda como 

parte Executada, conforme petitório de fls. 77/79.

 Tendo em vista o lapso temporal entre a decisão de fls. 111 e a presente 

data, INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito, se 

manifestando nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42555 Nr: 1926-57.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Trovatti Araraquara ME, Eugênio 

Carlos Trovatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tratando-se a parte Exequente de empresa privada, REVOGO a decisão 

de fls. 71 e determino a intimação da parte Exequente por intermédio do 

seu advogado constituído nos autos, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Com o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93649 Nr: 2246-63.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Beckenkamp Me (Auto Eletrica Andara), 

Ailton Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTINA DE ALMEIDA 

SOARES - OAB:2542/RO

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 51.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2407-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A, Vera Regina Martins - OAB:RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108881 Nr: 5406-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROSA ROCHA, Lucia Celia da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto às fls. 64/68 por Banco Bradesco S/A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a decisão às fls. 61/62 padeceria de 

contradição ou omissão. [...] “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, nego provimento ao Recurso de Embargos de 

Declaração interposto às fls. 64/68, mantendo inalterada a r. decisão à fl. 

61/62 tal como concebida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86780 Nr: 2959-72.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cristiano Wites dos Santos, Terezinha Maria 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelba dos Santos Barreiros, Rafael dos 

Santos Barreiros, Emanoel Alves Barreiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no tocante ao Recurso de Apelação informado às fls. 
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277/294, a teor do art. 485, § 7°, do Código de Processo Civil, mantenho a 

decisão vergastada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Nos ditames do art. 332, § 4°, do Manual de Processo Civil, cite-se a parte 

Requerida/Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111791 Nr: 6937-86.2017.811.0086

 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: MARIA ODETE MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), trazendo aos 

autos cópias legíveis dos documentos pessoais da parte demandante.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113237 Nr: 413-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSdB, JASdB, ABSdB, FdSSdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), para fins de 

instruir o feito com o devido instrumento procuratório.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112699 Nr: 90-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cecilio da Silva Oliveira, Juscelene Maria 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que o 

cartório tome as devidas cautelas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito, a teor do art. 698 do 

Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 7139-63.2017.811.0086

 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: NELCI VENTURINI DAL OGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV, Estado do 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

Recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos 

do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual de Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda à presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112861 Nr: 191-71.2018.811.0086

 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: ANdS, JLXdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que o 

cartório tome as devidas cautelas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito, a teor do art. 698 do 

Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112562 Nr: 9-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Baldassarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco do Brasil S/A, em 

desfavor de Alex Baldassarini.

 Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 
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do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38753 Nr: 1717-25.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMV(, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Mirelly Antonia 

Martins Vieira e Michelly Macedo Martins em desfavor de Ricardo Henrique 

Vieira.

À fl. 98 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 98, tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113684 Nr: 601-32.2018.811.0086

 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: Lucilene Teixeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda a presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação, caso queira.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112607 Nr: 46-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA BENITI SODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR/74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112601 Nr: 39-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 162-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOAC(, MVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que, querendo, se manifeste acerca da 

manifestação de fls. 39/42 no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100100 Nr: 275-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mengato Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:MT 14.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva ao Juízo Deprecante, uma vez que o pleito 

apresentado às fls. 20v°/21 fora dirigido ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50919 Nr: 1963-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Martins Mello Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilson Mendes Ribeiro - 

OAB:MT 16.108

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Maurício Martins Mello Rocja.

A parte Exequente à fl. 61 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida, conforme acordo anteriormente 

entabulado, vide fls. 46/50.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76066 Nr: 4642-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. Piaseski - ME, Sônia Maria Piaseski, Loris 

Alexandre Peres Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em 

desfavor de S.M. Piaseski – ME, Sônia Maria Piaseski e Loris Alexandre 

Peres Locatelli.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 48/49, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 48/49 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 924, 

III, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Prejudicado o pleito de envio de ofício aos órgãos competentes, porquanto 

ausente determinação do Juízo neste ponto.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95761 Nr: 3559-59.2016.811.0086

 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: CdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM

 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:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. 

Partilha de Bens, Guarda e Alimentos proposta por Carmelindo da Costa 

em desfavor de Jolita de Moraes.

À fl. 29 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 29, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42182 Nr: 1562-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Humberto Afonso, Rudimar Biffi, Paulo 

Miguel Jambers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:MT/13.122-A, Luciana Sezanowski Machado - OAB:PR 25.676, 

Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:PR 53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.
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De proêmio, intimem-se as partes para que acostem aos autos o acordo 

entabulado devidamente assinado, porquanto apócrifo em relação aos 

Executados o disposto às fls. 128v°/130.

Ademais, sem prejuízo do acima delineado, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar acerca do possível adimplemento da execução, 

conforme sustentado pela parte Executada às fls.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 799-79.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Bazilio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira em desfavor de Manoel Bazilio 

Rodrigues, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para fins de:REVOGAR a decisão proferida à fl. 24;DETERMINAR à 

retirada de inserção de restrição junto ao prontuário do veículo descrito na 

exordial, conforme realizado às fls. 33/34.Pela sucumbência, e já que 

devida, diante do princípio da causalidade, considerando que fora a parte 

Requerida quem dera causa à demanda em razão de sua inadimplência 

inicial, condeno-a ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 

85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação 

a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil, sendo que deferido a 

gratuidade por ocasião desta.Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.P. I. C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85556 Nr: 2305-85.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda., Nobre Seguradora 

do Brasil S.A.

 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: Aline Santos Malhado - 

OAB:MT 15.140, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:MT 5.985

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos 

Decorrentes de Acidente de Trabalho proposta por Gisele Cavalcante em 

desfavor de Verde Transportes Ltda e Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 237/238, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 237/238 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela Requerida Verde Transportes Ltda, sem honorários.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45029 Nr: 4161-94.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Rossato Stefanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernani Zanin - 

OAB:11770/MT

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Hernani 

Zanin como parte Exequente e Jose Vicente Rossato Stefanello como 

parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112896 Nr: 220-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON MONTEIRO ARRUDA, Jose 

Wilson Monteiro de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR/74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50056 Nr: 2924-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora formulado às fls. 

623/624, pelo o que, determino a expedição do competente mandado de 

penhora e avaliação do bem imóvel ali indicado.Realizada à penhora e 

avaliação do bem acima indicado, intime-se a parte Executada, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.Cumprido o item retro e sendo frutífera a penhora, fica 

o Exequente incumbido do cumprimento quanto ao disposto no art. 844 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113421 Nr: 491-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Oivino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco do Brasil /A, em desfavor 

de Prestadora de Serviço Siao Ltda Me e outros.

 Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89560 Nr: 4738-62.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Nascimento Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cheremeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Barth - OAB:MT 15.223, 

PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial.Sem custas, incabíveis honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88863 Nr: 4311-65.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Intercap S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipagro Ltda., Nelson Pelle Junior, Fabio 

Zanardi, Leandro Esteves Westphal, Lilian Cristina Ribas Pelle, Gilsineia B. 

Straliotti, Estela Helaine Corriler Zanardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Pimentel Marcovici - 

OAB:PR 29.624, Rafael Moreno de Santiago Santos - OAB:PR 66.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Jasinki Junior - 

OAB:PR 27.304, GERALDO JASINSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 27.304, 

LAERDIO PAVESI ESTEVES - OAB:OAB/PR 15345

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Brasil Distressed Consultoria 

Empresarial Ltda em desfavor de Vipagro Ltda e Outros.

As partes à fl. 138 dos autos, informam o regular cumprimento do acordo 

formulado às fls. 128/131v°.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Honorários conforme acordado às fls. 128/131v°. Sem custas 

remanescente se houver, nos ditames do art. 90, § 3°, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 1240-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER KWS SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO HENRIQUE GARCIA, Nilceia Carniatto 

Garcia, Marco Aurélio Ribeiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:MG 86.425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Riber KWS Sementes Ltda 

em desfavor de Hugo Henrique Garcia, Nilceia Carniatto Garcia e Maná 

Comércio e Representação Ltda - ME.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 63/72, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 63/72 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o art. 924, 

III, ambos do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas e honorários, conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41532 Nr: 903-76.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Krajewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 
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OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Canopus 

Administradora de Consórcios Ltda em desfavor de Clovis Krajewski.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 116/117, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 116/117 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44722 Nr: 4069-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barbosa da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas finais pela parte 

Autora, sem honorários.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108643 Nr: 5297-48.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Evangelista da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S.A. em desfavor de Cleyton Evangelista da Silva Rocha, indeferindo a 

petição inicial, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil 

para fins de:REVOGAR a decisão proferida às fls. 19/20.Condeno a parte 

Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 

10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, 

§ 6°, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 3128-93.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Domingas Wonz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do delineado na sentença às fls. 81/84, remetam-se os 

autos ao Instituto Requerido para, querendo, se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70866 Nr: 3380-67.2012.811.0086

 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: AMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdAA, BVAdA, LLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Com o trânsito em julgado da r. sentença à fl. 65, e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 3475-34.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Unibanco - Dibens Leasing S/A - 

Arrendamento Mercantil -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neli Maria Bonetti - OAB:MT 

13.752-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, e conforme salientado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, denota-se que o Recurso de Apelação vertido 

nos autos às fls. 138/147 não faz referência ao presente pleito.

Ademais, verifico a inexistência de “Lembrete” junto ao Sistema Apolo, e 

de recurso interposto em relação aos fatos e partes que compõem a 

presente lide, porquanto ausente documento a ser juntado nesse ponto, 

de modo que, dê-se fiel cumprimento ao determinado no primeiro parágrafo 

da decisão à fl. 169.

Nesse tocante, considerando a falta de recurso, torno sem efeito a 

certidão à fl. 173, mormente o equívoco frente aos fatos dispostos no 

feito.

Desta forma, determino seja certificado o trânsito em julgado da sentença 

anteriormente prolatada, e em nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 208-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Locaff Manutenção de Máquinas e 

Equipamentos LTDA-ME, Karina Lorençoni, CÉSAR AUGUSTO DE 

CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos em correição, etc.

Ofertados os Embargos Monitórios (fls. 50/78), suspendo a eficácia do 

mandado inicial, conforme disposição do art. 702, § 4°, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se o Embargado/Requerente, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder aos embargos, a teor do art. 702, § 5°, do Manual 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30605 Nr: 251-64.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multi - Industrial Ltda (Tek Stahll)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Tropical 

Agropecuária Ltda como parte Exequente e Tec Sthal como parte 

Executada, conforme decisão à fl. 84

Na forma do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, 

processe-se o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica apresentado em desfavor de Tec Sthal às fls. 111/113, 

suspendendo-se o andamento do presente feito até o seu julgamento.

Cite-se a parte Executada para manifestação e apresentação de provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e no endereço declinados 

no item “c” do pleito à fl. 113.

Comunique-se o Cartório Distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, § 1°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84370 Nr: 1601-72.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Aparecida Sanches, Gilberto Sanches, 

Julia Graciele Stacholski Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Proceda a Secretaria Judicial com a juntada aos autos do devido 

cumprimento das cartas de citação expedidas às fls. 24/26.

Após, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79527 Nr: 2697-59.2014.811.0086

 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: Belsair Galvão do Carmo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rossato da Silva Avila 

- OAB:10309/MT

 Vistos em correição, etc.

Da análise dos autos, desnecessária a prestação de contas, de modo que 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo, 

independente de intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75843 Nr: 4420-50.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novo Horizonte Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pallaoro e Dal Piva Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Requerida, não há que se falar em citação por 

edital.

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Requerida por carta de citação, cujo resultado fora “Mudou-se” (fl. 47), 

quando, então, possível a citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Requerida por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, quando, então, intime-se a parte 

Requerente para recolhimento da devida diligência ou emolumentos para 

carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98746 Nr: 5570-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo L. Lucca e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS 27.915, Jandira Pauletto - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado à fl. 21, declaro a suspensão do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente/Requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento da 

missiva.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 2768-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Jose Mayer, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:PR 74.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao despacho proferido à fl. 13, quando, então, 

revogo o despacho à fl. 16, a teor do pleito formulado pela parte Autora à 

fl. 18.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92540 Nr: 2770-25.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jr Nicolau Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642/MT, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 110. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70028 Nr: 2565-70.2012.811.0086

 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: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., Deloitte Touche 

Tohmatsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gomes de Oliveira - 

OAB:RJ 85.266, André Lopes Guimarães - OAB:347.259/SP, Luis 

Augusto Roux Azevedo - OAB:SP 120.528, Ricardo Alessandro 

Castagna - OAB:SP 174.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Declaratória c.c. Anulatória de Débito Fiscal c.c. 

Repetição de Indébito proposta pela Massa Falida da Agrenco do Brasil 

S.A. em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Com a inicial (fls. 5/44), juntou documentos às fls. 45/2.282.

Decisão à fl. 2.283, indeferindo o pedido de gratuidade judiciária a parte 

Requerente.

Pedido de reconsideração às fls. 2.312/2.315, em relação a concessão do 

pedido de gratuidade judiciária, requerendo o recolhimento das custas ao 

final do processo.

Decisão inicial às fls. 2.317/2.319, deferindo o pedido de recolhimento de 

custas ao final do processo, indeferindo o pedido liminar, determinando a 

citação da parte Requerida, bem como a apresentação de sumário 

indicativo de documentos.

Pleito da parte Requerente à fl. 2.321, requerendo prazo suplementar para 

apresentação de sumário indicativo de documentos, o qual fora deferido à 

fl. 2.322.

Sumário indicativo de documentos às fls. 2.323/2.325.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 2.326/2.332, e 

documentos às fls. 2.333/2.338.

Impugnação às fls. 2.340/2.345.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames 

do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado.

Fixo, ainda, como ponto controvertido a legalidade da cobrança efetuada 

pela parte Requerida, bem como seus correlatos efeitos.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30877 Nr: 540-94.2006.811.0086

 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: Joaquim Diogenes Jacobsen, Vilma Salete Grapégia 

Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Chrisostomo Duarte, Rosângela Maria 

de Paula Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Obersteiner - 

OAB:MT 2668, Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:MT 

5461-B

 Vistos em correição, etc.[...] Pelo exposto, e verificando que apesar de 

devidamente intimada para manifestação acerca do pedido de assistência, 

conforme decisão à fl. 1.041, a parte Requerente quedou-se inerte; e não 

sendo hipótese de rejeição liminar da assistência, RECEBO o Pedido de 

Assistência formulado às fls. 159/164, na modalidade Litisconsorcial, a 

teor do disposto no art. 120 Código de Processo Civil/2015.No tocante a 

matéria, eis a lição de Humberto Theodoro Júnior:“Se não houver 

impugnação, ao juiz caberá, simplesmente, admitir a assistência sem maior 

apreciação em torno do pedido, salvo se for caso de rejeição liminar, por 

evidente descabimento da prestação, segundo se depreende do caput do 

art. 120. Não se admite um veto puro e simples à assistência, porque, 

havendo interesse jurídico do terceiro, é direito seu intervir no processo 

como assistente.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 361/362). (Sem 

grifos no original).5.Do Prosseguimento do Feito.Considerando que não há 

questões processuais pendentes nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil, dou o feito por saneado.Fixo, ainda, como ponto 

controvertido a posse prolongada, ininterrupta e pacífica pela parte Autora 

em relação ao bem objeto de usucapião, bem como o direito dos 

assistentes a fração postulada do referido imóvel.De mais a mais, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização 

do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13480 Nr: 125-87.2001.811.0086

 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: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adamo Chapinote

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 604/604v.

 Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 03 de 

janeiro de 2018, remetam-se os autos à Procuradoria da União para que 

se manifeste acerca da existência de interesse na lide, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 1392-79.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM. Comercio de Cereais e Transportes de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Primeiramente, afasto a aplicação da Teoria 

Menor ao caso concreto, tendo em vista que não se enquadra o 

exequente na figura de consumidor ou qualquer outra hipótese legal que 

permita o uso desta teoria. A Teoria Menor é exceção, enquanto a Teoria 

Maior é a regra.Assim, no que concerne ao pedido de desconsideração da 
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personalidade jurídica formulado às fls. 59/61 pela parte Exequente, tenho 

que o peticionante não comprovou nenhuma das causas do art. 50 do 

Código Civil (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial [...]Pelo contrário, o peticionante 

se limitou a mencionar que não encontrou ativos financeiros através do 

Sistema Bacenjud e bens atráves do Sistema Renajud. Mas, também não 

esgotou a busca por bens, com certidões negativas de propriedade imóvel 

(que a própria parte pode buscar no cartório de imóveis), ou em última 

tentativa, requerimento de quebra de sigilo fiscal para a busca de bens 

(Sistema Infojud).Do mesmo modo, não há certidão do Oficial de Justiça 

comprovando que a executada encerrou suas atividades irregularmente, 

estando, em tese, ativa para a receita federal. (conforme extrato em 

anexo).Desta forma, INDEFIRO momentaneamente o pedido de imputação 

de responsabilidade quanto aos sócios, pela desconsideração da 

personalidade jurídica da parte Executada, uma vez que a simples falta de 

ativos financeiros e bens móveis não é motivo para a desconsideração, a 

menos que se indique alguma causa do art. 50 do Código Civil, com 

fundamentação e demonstração cabal.Releva notar ainda, que efetuada 

pesquisa quanto ao CNPJ da parte Executada, este consta como ativo, 

conforme documento anexo.Assim, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Outrossim, necessário que a Secretaria Judicial 

providencie o imediato cumprimento da decisão à fl. 56 no tocante a 

correção da atuação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40678 Nr: 134-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Cicaroni Alberici Barosi

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos em correição, etc.[...] Do compulso dos autos, denota-se que a 

Requerida Maria Cacironi Alberici Barosi não fora devidamente intimada 

acerca da prolação da r. sentença às fls. 131/134, conforme certidão 

constante no Sistema Apolo, e anexa.Assim, prejudicada a fase de 

cumprimento de sentença iniciada no presente feito, contudo, a falta das 

devidas intimações da parte Requerida acerca do andamento feito não 

importe em nulidade absoluta deste, cabendo, pois, ponderação.Releva 

notar, que não obstante a falta de intimação da Requerida acerca da 

decisão à fl. 126, tal ato não importa na declaração de nulidade da 

sentença proferida às fls. 131/134, uma vez que versa somente sobre 

questões de direito, ante a correlação com o delineado nos embargos 

monitórios às fls. 99/107.Entretanto, a falta de intimação da parte 

Requerida quanto ao conteúdo na sentença, importa em não verificação 

quanto ao trânsito em julgado, de modo que prejudicado o cumprimento de 

sentença.Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o requerido às fls. 

150/153, pela Requerida Marina Cicaroni Alberici para fins de:DETERMINAR 

a intimação da parte Requerida quanto ao conteúdo da r. sentença às fls. 

131/134, renovando o prazo para interposição de eventual 

recurso;REVOGAR a decisão que determinou o cumprimento de sentença 

à fl. 147, ante a falta de trânsito em julgado da r. 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91803 Nr: 1088-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLEY VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que no prazo legal, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertado pelo Requerido Anderley Vieira da 

Silva às fls. 39/45.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103096 Nr: 2169-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada à fl. 18.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54198 Nr: 1684-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte & Karnoski Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, Marcela Santana Miranda 

- OAB:MT/15.861, Raquel Casonatto - OAB:MT 10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Paraná Materiais de 

Construção Ltda em desfavor de Duarte & Karnoski Construtora.

A parte Exequente à fl. 43 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101777 Nr: 1331-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leno Morgan Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:SC 7.187, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:SC 20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Administradora de Consórcios Sicredi Ltda em desfavor de Leno Morgan 

Celuppi.

À fl. 27, dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 27, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 
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nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48433 Nr: 3853-24.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Boehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos etc.Considerando que o presente processo e o processo Apolo n. 

48636 possuem a mesma causa de pedir, determino a sua conexão, com 

fundamento no art. 55, caput, do Código de Processo Civil.Indefiro desde 

logo a prova pericial, tendo em vista que para a análise dos documentos 

de fls. 151/162 não se mostra necessário o conhecimento contábil de 

peritos, sendo suficiente a mera análise documental.Ademais, cabe ao 

juízo como destinatário final da prova verificar a sua necessidade e 

viabilidade. De modo a proporcionar uma duração razoável ao processo, o 

qual já se encontra incluso na Meta 2 do CNJ, no mesmo sentido, já se 

manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...]É 

necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a 

concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples 

declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição 

Federal.(Ap 1597/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 

20/10/2016).Indefiro a prova pericial solicitada à fl. 189.Postergo a análise 

da necessidade de depoimento pessoal e testemunhal para após a 

equalização de fases entre os processos Apolo n. 48636, 77246 e 

48248.Apense-se o processo aos processos Apolo n. 48636, 77246 e 

48248.Cumpra-se.Intimem-se as partes por DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87811 Nr: 3617-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iolanda de Almeida Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Junilsa Almeida Costa - 

OAB:MT 19.471/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto 

Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, apresente impugnação à contestação e documentos apresentados 

nos autos pela parte Requerida.

 Com o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 3543-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otulio Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92430 Nr: 1469-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investimento em desfavor de Edna Ferreira de Macedo.

 À fl. 22 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 22, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 311-27.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivelton Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Orivelton Rodrigues 

de Almeida.

À fl. 67 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 67, e por 
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corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 58/59.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112929 Nr: 243-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAdO, KAdO(, KVdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 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 requerida, por sua advogada, para que retire 

em cartório o Ofício expedido à Secretaria de Assistência Social do 

Município e comprove nos autos as providências tomadas, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104996 Nr: 3291-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104996 Nr: 3291-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P-IeCdÓVLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Pará – 

Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP, em desfavor de Carlinho 

Antônio Novelli.

 Diante do teor da manifestação de fls. 40/43, DETERMINO a expedição de 

mandado de constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça no 

Armazém da Empresa Adm do Brasil – Unidade de Nova Mutum, para que 

o mesmo verifique se ali existe produto soja, em nome do Executado, 

excedente ao produto dado em sede de penhor (25.851 sacas de soja) e 

livre de qualquer ônus.

 Em caso positivo, desde logo determino seja procedida a penhora e 

avaliação do produto penhorado.

 Realizada à penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 232-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - 

OAB:SP 198.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 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 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao resultado 

da penhora realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107109 Nr: 4515-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Margarete de Souza Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Luchesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do laudo avaliatório de fls. 40, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 3199-61.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Engenharia Fogaça Ltda., José Roberto 

Fogaça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que os presentes autos não foram localizados 

quando da solicitação do advogado tendo em vista a realizaçãod a 

Correição Geral Ordinária 001/2018, razão pela qual republico o 

impulsionamento por certidão de fls. : "Nos termos da legislação vigente e 

dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53719 Nr: 1221-54.2012.811.0086

 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: Milton Clemente Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio, Itacir 

Fernandes Sebben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Maiara F. Carneiro - OAB:MT 20.371, Paula Carolina 

Saraiva do Nascimento Angelim - OAB:304454/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiry Antonio da Silva Àvila 

- OAB:6090, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização proposta por Milton Clemente Juvenal proposta em desfavor 

de Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio e Itacir Fernandes Sebben, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte Requerente, e honorários sucumbenciais que arbitro em observância 

ao art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:- R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago pelo Requerente Milton Clemente 

Juvenal aos Advogados dos Requeridos Requeridos Ricieri Francio e 

Adelaide Rigo Francio;- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago pelo 

Requerente Milton Clemente Juvenal aos Advogados dos Requeridos 

Requeridos Itacir Fernandes Sebben e Maria de Lourdes Ferreira Fontoura 

Sebben.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de 

Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais e Pedido de 

Consignação em Pagamento n. 2468-12.2008.811.0086 – Código n. 

39498.Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 1826-97.2012.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Simone Batista dos Santos Magalhães - OAB:5190-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nacir Sales - OAB:SP 

149.260-B

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. decisão prolatada à fl. 15/17.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39498 Nr: 2468-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Milton Clemente Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Fernandes Sebben, Maria de Lourdes 

Ferreira Fontoura Sebben, Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Orleans e Bragança 

- OAB:282.419/SP, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Marinho Nunes - OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - 

OAB:SP 305.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Cleiry Antonio da Silva Àvila - OAB:6090, Marcelo 

da Pieve - OAB:MT 11284-A, Simone Batista dos Santos Magalhães 

- OAB:5190-B/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais e Pedido de 

Consignação em Pagamento proposta por Milton Clemente Juvenal em 

desfavor de Itacir Fernandes Sebben, Maria de Lourdes Ferreira Fontoura 

Sebben, Riciere Francio e Adelaide Rigo Francio, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:1.CONDENAR os 

Requeridos Riccieri Francio e Adelaide Rigo Francio, a EFETUAREM a 

transferência das escrituras definitivas e registros de imóveis rurais da 

área de 1.974 has (mil novecentos e setenta e quatro hectares) objeto do 

processo ora analisado, de forma solidária;2.CONDENAR os Requeridos 

Itacir Fernandes Sebben e Maria de Lourdes Ferreira Fontana Sebben, a 

EFETUAREM a LAU – Licença Ambiental Única e averbamento da mesma, 

acerca da área de 1.974 has (mil novecentos e setenta a quatro 

hectares);3.DEFERIR a consignação em pagamento em relação às 

20.000,00 (vinte mil) sacas de soja, liberando os valores consignados à fl. 

60 em favor de Ricieri Francio;4.INDEFERIR a consignação da parcela 

devida por Milton Clemente Juvenal à Itacir Fernandes Sebben com 

vencimento em 2009, porque não depositada em juízo, conforme ratificado 

às fls. 168/170;5.IMPROCEDER o pedido relativo a condenação de danos 

morais, frente ao delineado na presente sentença.De mais a mais, 

JULGAR EXTINTA SEM RESOLUÇÂO DO MÉRITO a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais e Pedido de 

Consignação em Pagamento proposta por Milton Clemente Juvenal em 

desfavor de Itacir Fernandes Sebben, Maria de Lourdes Ferreira Fontoura 

Sebben, Riciere Francio e Adelaide Rigo Francio, em relação do pedido de 

danos materiais, com fundamento no art. 330, I c.c. art. 330, § 1º, II, ambos 

do Código de Processo Civil. [...]

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106494 Nr: 4135-18.2017.811.0086

 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: Tereza de Paula de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atílio Zioli, Ana Dos Santos Zioli, Paulo José 

Zioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Nasser Paquer - 

OAB:23.658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah Nasser Paquer - 

OAB:23.658/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATÍLIO ZIOLI, Cpf: 11680636987, Rg: 

1702945, data de nascimento: 14/12/1943, brasileiro(a), natural de 

Quatá-SP, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANA DOS 

SANTOS ZIOLI, Cpf: 80098770934, Rg: 3673442-6, Filiação: Joviniana Lima 

de Jesus e Jose Moreira dos Snatos, data de nascimento: 24/08/1951, 

brasileiro(a), natural de Correntina-BA, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: "...Trata-se de Ação de Inventário c.c. Reconhecimento 

de União Estável ajuizada por Tereza de Paula de Andrade, Atílio Zioli e 

Ana dos Santos Zioli, em virtude do falecimento do Sr. Paulo José Zioli. 

Alega a postulante Tereza que viveu em regime de união estável com o de 

cujus entre 2008 e 2017, até a data do seu falecimento, porém não foi 

realizado o reconhecimento da união em cartório. Aduz que se encontra 

na posse e administração da herança, sendo que os herdeiros do 

falecido, quais sejam, Atílio e Ana, corroboram com as assertivas 

descritas na inicial, uma vez que também compõem o polo ativo..."

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc.Cumpra-se integralmente a 

decisão anterior.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, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 21 de março de 2018

Milene Arissava Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54891 Nr: 2370-85.2012.811.0086

 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: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:MT 9.171-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 103-63.2000.811.0086
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvan & Morelatto LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3.329/MT, Lourivaldo Fernandes Stringheta - OAB:MT/3517-B, 

Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078/MT

 Vistos. De inicio, registro que deixarei de apreciar o pedido de efeito 

suspensivo, uma vez que a seguir apreciarei o mérito da impugnação ao 

cumprimento de sentença. No que tange à impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo executado no sentido de que há ausência de 

capacidade postulatória do causídico do exequente, tenho que se trata de 

mero defeito de representação processual, motivo pelo qual, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias, para que o exequente providencie a juntada de 

substabelecimento em nome dos sócios da empresa exequente, os quais 

são substitutos desta, ocasião em que deverá ser procedida a retificação 

junto ao Sistema Apolo, conforme já determinado à fl. 463. Sendo assim, 

REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 471/473 e, por 

consequência, determino o regular prosseguimento do feito. No que tange 

à penhora no rosto dos autos, verifico que não há qualquer valor ou 

outros bens penhorados no presente processo, visto que embora 

devidamente intimado do cumprimento de sentença, o executado deixou de 

efetuar o pagamento do débito. Assim, infrutífera a penhora no rosto dos 

autos, por ausência de bens e valores disponíveis nos presentes autos, o 

que deverá ser comunicado nos autos de Carta Precatória de nº 

284-68.2017.811.0086 – Código 100117. Após a regularização da 

representação processual, intime-se o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31549 Nr: 1099-51.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Batista Ferreira - OAB:MT 

10.962-B, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento expresso da parte exequente às fls. 102 e 

o fato de que a conciliação pode ser realizada a qualquer tempo, designo 

audiência de conciliação para o dia 08 / 06 / 2018, às 13 h 00 min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72024 Nr: 526-66.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Comércio de Combustíveis Ltda., Roberto Carlos 

Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stratageo Serviços em petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao feito,requerendo 

o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42023 Nr: 1396-53.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC,IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte EXECUTADA, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário da dívida, nos 

termos do art. 523, § 1º do CPC, conforme decisão de fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92190 Nr: 1315-60.2016.811.0086

 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: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY MAZZI, Gaspar Alceu Strey, Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT, Nei Luiz Dariva, Ariene Dal Pra Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor para apresentar a qualificação do 

requerido, bem como após ter sido concedida a dilação de prazo para 

emenda, o autor nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo 

para tanto. É cediço que nos casos de extinção do processo por 

abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta 

(Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Intimem-se as 

partes. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51915 Nr: 2932-31.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Bonamigo, Terezinha Mazeika Bonamigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves, Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Defiro o pedido de carga dos autos formulado pelo Advogado à fl.263, 

após a devolução dos autos retornem estes conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000716-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000716-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 13356786 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

LOTERICA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000353-83.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

35.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: JOSE REINALDO SOUZA FILHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MACHADO BARRETO - 

MT0012420A REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

LOTERICA MUTUM LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Advogado do(a) REQUERIDO: 

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - MT0004130A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 12171273 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 21 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104110 Nr: 2812-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Oivino Aparecido Fernandes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que até a presente data o requerente sequer foi citado na 

Ação Penal em apenso, instaurada para apurar a prática do crime de porte 

ilegal de arma de fogo, cujas armas que se pretende a restituição no 

presente pedido são objetos do crime, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de formulado, sem prejuízo de nova 

apreciação após o inicio da instrução criminal naquele feito.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 3310-73.2015.811.0012

 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 DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para manifestar nos autos do 

retorno dos autos a primeira Instância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 4507-29.2016.811.0012

 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: LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO

 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 manifestar nos autos, da 

contestação de ref. 19, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86997 Nr: 737-91.2017.811.0012

 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: LUCIMAR RIBEIRO DA FONSECA, NATALÍCIO JOSÉ DA 

FONSECA, LUCIANA MARIA DA FONSECA SILVA, NATALICIO RIBEIRO DA 

FONSECA, IDALINA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI NASCIMENTO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de ref. 59, apresentando Impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67698 Nr: 2572-22.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos, no prazo legal da 

juntada da Apelação de fls. 130/134

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2620-73.2017.811.0012

 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: SEBASTIANA RODRIGUES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar nos autos, no prazo legal 

da juntada de Recurso de Apelação de ref. 47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77946 Nr: 862-93.2016.811.0012

 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 ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 987-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIMAÇÃO do advogado do acusado para manifestar nos autos, 

apresentando memoriais finais, no prazo legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63738 Nr: 2469-49.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA MENDANHA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Diante de todo o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré 

LÁZARA MENDANHA BORGES, devidamente qualificada, como incursa 

nas penas do artigo 15 da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65107 Nr: 552-58.2014.811.0012

 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: NAIR FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo EM PARTE, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha amigável relativa aos bens deixados pelo falecido 

João Pedro Pereira da Silva, atribuindo aos herdeiros os bens/direitos 

deixados pelo “de cujus” nos moldes apresentados (fls. 29/32), com 

exceção do bem matriculado sob n. 10.361, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de 

Processo Civil.Com relação ao bem Imóvel Urbano, locado na Quadra 10, 

lote 07, matriculado sob n. 10.361, CRI local, INDEFIRO o pedido para 

transferência direta do bem à compradora ADRIANA PEREIRA MOREIRA, 

uma vez que, vendido após o falecimento de João e não observadas as 

disposições legais do art. 1.793 a 1.795 do Código Civil, deverá integrar o 

monte-mor e fazer parte da partilha.Assim, referido bem deverá ser 

partilhado da seguinte forma: 50% em favor da meeira Nair e o 

remanescente será dividido em partes iguais aos herdeiros, cabendo a 

cada um o equivalente a 16,6%.Com o trânsito em julgado e pagas as 

dívidas do espólio, bem como as custas processuais, expeça-se o 

respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens/direitos por 

ele abrangidos, independentemente de manifestação da Fazenda Pública 

Estadual sobre o recolhimento dos tributos nos autos, uma vez que, a teor 

do que dispõe o art. 662 do Código de Processo Civil, “no arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, cabendo ao 

fisco, caso apurada eventual diferença sobre o valor declarado pelos 

herdeiros, apurar o tributo e seu recolhimento em processo administrativo 

(§ 1° do art. 662 do CPC).Caso os bens imóveis não estejam em nome do 

de cujus, haverá transferência aos herdeiros dos respectivos direitos de 

posse, oriundos do título aquisitivo de propriedade,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30657 Nr: 1150-85.2009.811.0012

 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: HGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, TAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA ARAUJO DE LIMA - 

OAB:25.224-GO

 Assim, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, julgo improcedentes 

os pedidos relacionados aos filhos menores, consistentes em fixação da 

guarda, direito de visitas e fixação de verba alimentar, posto que atingiram 

a maioridade civil no decorrer da ação, configurando-se a carência 

superveniente da açãoConsiderando-se que o presente feito versa sobre 

questão meramente patrimonial e tendo em vista o valor do bem partilhado, 

REVOGO os benefícios da gratuidade anteriormente concedidos, uma vez 
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não ter sido comprovada a hipossuficiência de recursos de autor e ré no 

presente feito.Diante da sucumbência recíproca, condeno autor e ré, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que atenta as disposições 

do art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38171 Nr: 1715-78.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, CARMELINA DA SILVA 

MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1º da lei n. 8.009/90, defiro o 

pedido constante às fls. 158/159, para decretar a nulidade da penhora 

realizada às folhas 162/164 do presente feito.Expeça-se o necessário.DA 

FRAUDE À EXECUÇÃOA parte exequente pugna a declaração de fraude à 

execução em razão da venda do imóvel matriculado sob n. 11.861 CRI 

local, posterior ao ajuizamento da ação e a citação do executado. (fls. 

181/185)No caso, tratando-se de situação que se amolda a hipótese 

descrita no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz, antes de 

decretar a fraude à execução, deverá intimar o terceiro adquirente para, 

querendo, opor embargos de terceiro em quinze dias (art. 792, §4º, 

CPC).Deste modo, antes de decretar a fraude à execução, determino a 

intimação de Arsênio Schneider, no endereço declinado à fl. 170 para, 

querendo, opor embargos de terceiro em quinze dias, considerando ter 

adquirido imóvel de devedor que o reduziu a insolvência em ação 

executória em curso.Expeça-se o necessário. Custas pelo exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 1119-55.2015.811.0012

 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: BEATRIZ DE MOURA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 1688-03.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39411 Nr: 245-75.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO CORNELIUS MULLER, DALILA 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20480 Nr: 2493-24.2006.811.0012

 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): VIAÇÃO FENIX TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - OAB:167-713-SP

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62026 Nr: 540-78.2013.811.0012

 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: CARMEM REGINA SPILLER, GRACIELLE SPILLER 

MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNALDO ROSA MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A inventariante se declarou convivente do "de cujus", tal situação jurídica 

demanda declaração judicial, a qual somente se torna viável mediante 

requerimento da parte interessada.

Nesse sentido o RESP do STJ.º 1.685.935 - AM (2016/0262393-9), de 

21/08/17, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:

“é possível concluir pela inexistência de óbice para que o reconhecimento 

de uma união estável se dê nos autos de procedimento de inventário. Ao 

contrário, a cumulação dos dois pedidos é desejável na forma da lei. 

Entretanto, há de se ressaltar que a cumulação só é possível quando a 

união estável puder ser comprovada por documentos incontestes juntados 

aos autos do processo. Na via contrária, na avença de controvérsia não 

dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se 

dar em procedimento ordinário próprio.”

Assim, intime-se a parte autora para, em vinte dias, adotar as providências 

que entender cabíveis.

Por fim, vista ao Ministério Público para manifestação, tornando 

posteriormente conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38745 Nr: 2289-04.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTERBRÁS ANTUNES 

RODRIGUES, MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34234 Nr: 305-19.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA 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:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67313 Nr: 2294-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIO RESENDE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Considerando-se que a avaliação de fl. 113 não foi impugnada pelas 

partes, HOMOLOGO o laudo.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos:

1. Um imóvel rural denominado Fazenda Santo Reis, com área de 500ha, e 

3.450 m2 metros quadrado, localizado neste município, matrícula sob 

número 9.233 do CRI local:

Avaliação: R$ 2.265.225,00 (dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil 

e duzentos e vinte e cinco reais).

Localização: descrita à fl. 113.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 15 de junho de 2018, a partir das 10:00 horas (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

2ª) 15 de junho de 2018, a partir das 13:00 horas (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira pública oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro 

público oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro rural sob n° 67/2013 e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os leiloeiros restarão compromissados quando de suas intimações deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

Caberá aos leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário, os leiloeiros poderão solicitar auxílio policial 

para cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) devera ser intimado do leilão por meio de carta 

com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou 

constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia desta 

decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser intimados 

por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

 Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 2,5% sobre o valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições do 

art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis, em qualquer das datas designadas, 

será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015 ).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 

dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela taxa poupança, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 470 de 653



seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, além de:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se-lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1676-13.2013.811.0012

 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: IZAURA JOAQUINA 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:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 1184-21.2013.811.0012

 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: EDICINA ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido para determinar a habilitação dos 

herdeiros José Gonçalves Mendonça, Adair Alves Mendonça, Aderson 

Alves Mendonça e Adriana Alves Mendonça.Intime-se a parte autora para 

requerer o que lhe for de direito.Proceda-se às anotações necessárias 

junto à capa dos autos e ao sistema Apolo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37162 Nr: 721-50.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ANTÔNIO BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22763 Nr: 1206-89.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 367-25.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO, VJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que não foram encontrados 

bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27592 Nr: 2075-18.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINOMAR LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 
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de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 1040-52.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. PINHEIRO COM. BEBIDAS REFRIGERANTES 

LTDA, MARCELO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61569 Nr: 47-04.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BALDUINO BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3261 Nr: 1832-50.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA M. JESUS COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado às fls. 152/153, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64483 Nr: 3258-48.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTERBRÁS ANTUNES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36429 Nr: 2502-44.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22616 Nr: 1086-46.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:230443/SP

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61565 Nr: 43-64.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIRA WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23318 Nr: 1522-05.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. ORTOLAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33860 Nr: 3235-44.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 1669-21.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENCESLAU MOREIRA DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 2734-51.2013.811.0012

 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: MATRINCHA MADEIRAS E COMERCIO LTDA, CARLA 

AMARAL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE ESTEVES PIMENTA, 

IZANI OLIVEIRA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ FERRO - 

OAB:20.809-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.O feito preenche os 

requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e regular, logo, 

com fulcro no art. 357 do CPC, JULGO SANEADO o processo.INDEFIRO o 

pedido de prova pericial médica, uma vez ser desnecessária para 

comprovar os fatos controvertidos ora fixados.DEFIRO a produção de 

prova testemunhal.O ônus da prova ocorrerá nos moldes do artigo 373 do 

CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2018, 

às 15h00min horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso).Intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos advogados e testemunhas.Apresente-se rol de testemunhas 

em 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha sido apresentado. (art. 357, 

§4º, CPC).Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, 

sua intimação será feita via DJe.Saliento as partes que deverá ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º, do CPC, que dispõe sobre a 

quantidade de testemunhas, bem como o art. 455 e parágrafos do mesmo 

diploma, que trata sobre a intimação destas.Advirto o Cartório que a 

intimação das testemunhas não será feita pelo juízo, SALVO AS 

EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do art. 455 do CPC, 

devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização 

da audiência, que as intimou para comparecerem à solenidade.Intimem-se 

todos que deverão participar da solenidade.Dê-se ciência às partes do 

teor do dispositivo do art. 357, § 1o do CPC: “Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna 

estável.”Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 656-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Vistos.

Ref. 107: INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença da multa fixada 

por litigância de má-fé, eis que o pedido já foi elaborado anteriormente à 

ref. 91 e deferido por este juízo à ref. 97, tornando-se desnecessária a 

manifestação de ref. 107.

No que tange ao pedido de cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios à ref. 109, DEFIRO-O.

Intime-se a parte executada, via DJe, a efetuar o pagamento da dívida e 

seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena do 

acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor 

da condenação.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, 

arbitro os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerimentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97668 Nr: 7198-79.2017.811.0012

 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: DAMASIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIS SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 12.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Procedam-se o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida no endereço declinado em petição de ref. 12 e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados.

A intimação da parte autora será por meio de seu advogado, enquanto da 

parte ré será feita pessoalmente.
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Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório, a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, intime-se a parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88322 Nr: 1620-38.2017.811.0012

 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: ARNALDO FRANCO DE LIMA, ROSANA CAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACOB THOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as alegações contidas em petição de ref. 20, intime-se a 

parte autora para juntar certidão de óbito dos reus e comprovar que Paulo 

Francisco Thoma é o inventariante do espolio, por meio de eventual 

compromisso tomado em inventário, ou incluir todos os sucessores do 

falecido.

Concedo o prazo de trinta dias para manifestação, podendo ser 

prorrogado, a pedido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92196 Nr: 3865-22.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SIMÕES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 7413-55.2017.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, 

TONIKO ASSUNTA MORINISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestação sobre a devolução do mandado de 

citação, com diligência negativa em relação ao réu Toniko, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79488 Nr: 1463-02.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOUZA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1356-55.2016.811.0012

 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: VANIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79715 Nr: 1576-53.2016.811.0012

 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: IDÁLIA LEANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79712 Nr: 1574-83.2016.811.0012

 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: MARTA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94799 Nr: 5354-94.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre os embargos 

declaratórios opostos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90687 Nr: 3028-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, BEATRIZ JOSEFA DA 

SILVA, SUELEN PATRICIA SALES RODRIGUES DA SILVA, CRISTIANO LUIZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458-SP

 Ref. 26: intime-se a parte embargante para manifestação em quinze dias.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85973 Nr: 121-19.2017.811.0012

 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: VADIRLEI LUIZ MANTELLI

 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:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 12 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 2453-90.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO BATISTA 

VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE PEREIRA DOS SANTOS, CLEUDILENE 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 
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seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 

2018, às 08h40min (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, 21 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-24.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 

2018, às 09h00min (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, 21 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 15 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, 21 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERXOLINA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 12146677 e 12146685), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 21 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-85.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO LUIZ VIZIOLI MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010461-85.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: SATURNINO LUIZ 

VIZIOLI MONTEIRO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de embargos à execução onde a parte embargante impugna a 

aplicação de multa por descumprimento de obrigação imposta em liminar 

concedida em 14/05/2014, sob alegação de cumprimento da obrigação em 

prazo fixado. Doutro lado, a parte embargada relata que não houve 

cumprimento total da obrigação imposta no prazo fixado, cobrando o valor 

de R$ 187.605,12 referente à astreintes fixadas em liminar. Pois bem, 

alega a parte embargada que houve a liberação dos canais contratados, 

comprovando este fato pela gravação juntada em ID7910726 onde a parte 

autora confirma a liberação dos canais desde o dia 11/05/2016. Insta 

salientar que, a legalidade ou não da inclusão das faixas de áudio como se 

fossem canais não é objeto da presente demanda, inclusive assevera a 

sentença, na parte dispositiva: “b) liberação imediata de mais de 90 canais 

conforme anunciado pelo prazo de 01 (um) ano.” Não houve qualquer 

impugnação à esta parte dispositiva, fazendo valer a liberação dos canais 

conforme anunciado pela embargante. Desta forma, verifica-se que a 

liminar concedida em 14/05/2014, foi efetivada apenas em 11/05/2016. 

Durante este período, apenas em 21/07/2015 a parte embargada 

manifestou-se informando o descumprimento da medida. Por fim, entendo 

que o valor cobrado pela multa de descumprimento é desproporcional à 

obrigação estabelecida, inclusive pelo fato de ter sido parcialmente 

cumprida a obrigação conforme o próprio embargado alega. Neste ponto, 

inaplicável o disposto no art. 412 do Código Civil, uma vez que o referido 
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artigo remete a clausula penal, e não à multa diária em caso de 

descumprimento de obrigação prevista no art. 537 do CPC. Há ainda de se 

observar o disposto no art. 537, §1º, I e II do CPC que assim dispõe: Art. 

537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desta 

forma, há de ser observado o principio da proporcionalidade e 

razoabilidade para a fixação da penalidade imposta, devendo a mesma ser 

reduzia no presente caso, pois, tornou-se excessivamente onerosa à 

parte embargante, bem como houve cumprimento parcial da obrigação, 

conforme demonstrado, assim como demorou a parte embargada a 

comunicar a este juízo o atraso por parte da embargante. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE dos embargos à 

execução, reduzindo a multa por descumprimento da obrigação para o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 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. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-85.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO LUIZ VIZIOLI MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010461-85.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: SATURNINO LUIZ 

VIZIOLI MONTEIRO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de embargos à execução onde a parte embargante impugna a 

aplicação de multa por descumprimento de obrigação imposta em liminar 

concedida em 14/05/2014, sob alegação de cumprimento da obrigação em 

prazo fixado. Doutro lado, a parte embargada relata que não houve 

cumprimento total da obrigação imposta no prazo fixado, cobrando o valor 

de R$ 187.605,12 referente à astreintes fixadas em liminar. Pois bem, 

alega a parte embargada que houve a liberação dos canais contratados, 

comprovando este fato pela gravação juntada em ID7910726 onde a parte 

autora confirma a liberação dos canais desde o dia 11/05/2016. Insta 

salientar que, a legalidade ou não da inclusão das faixas de áudio como se 

fossem canais não é objeto da presente demanda, inclusive assevera a 

sentença, na parte dispositiva: “b) liberação imediata de mais de 90 canais 

conforme anunciado pelo prazo de 01 (um) ano.” Não houve qualquer 

impugnação à esta parte dispositiva, fazendo valer a liberação dos canais 

conforme anunciado pela embargante. Desta forma, verifica-se que a 

liminar concedida em 14/05/2014, foi efetivada apenas em 11/05/2016. 

Durante este período, apenas em 21/07/2015 a parte embargada 

manifestou-se informando o descumprimento da medida. Por fim, entendo 

que o valor cobrado pela multa de descumprimento é desproporcional à 

obrigação estabelecida, inclusive pelo fato de ter sido parcialmente 

cumprida a obrigação conforme o próprio embargado alega. Neste ponto, 

inaplicável o disposto no art. 412 do Código Civil, uma vez que o referido 

artigo remete a clausula penal, e não à multa diária em caso de 

descumprimento de obrigação prevista no art. 537 do CPC. Há ainda de se 

observar o disposto no art. 537, §1º, I e II do CPC que assim dispõe: Art. 

537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desta 

forma, há de ser observado o principio da proporcionalidade e 

razoabilidade para a fixação da penalidade imposta, devendo a mesma ser 

reduzia no presente caso, pois, tornou-se excessivamente onerosa à 

parte embargante, bem como houve cumprimento parcial da obrigação, 

conforme demonstrado, assim como demorou a parte embargada a 

comunicar a este juízo o atraso por parte da embargante. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE dos embargos à 

execução, reduzindo a multa por descumprimento da obrigação para o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 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. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-85.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO LUIZ VIZIOLI MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010461-85.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: SATURNINO LUIZ 

VIZIOLI MONTEIRO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de embargos à execução onde a parte embargante impugna a 

aplicação de multa por descumprimento de obrigação imposta em liminar 

concedida em 14/05/2014, sob alegação de cumprimento da obrigação em 

prazo fixado. Doutro lado, a parte embargada relata que não houve 

cumprimento total da obrigação imposta no prazo fixado, cobrando o valor 

de R$ 187.605,12 referente à astreintes fixadas em liminar. Pois bem, 

alega a parte embargada que houve a liberação dos canais contratados, 

comprovando este fato pela gravação juntada em ID7910726 onde a parte 

autora confirma a liberação dos canais desde o dia 11/05/2016. Insta 

salientar que, a legalidade ou não da inclusão das faixas de áudio como se 

fossem canais não é objeto da presente demanda, inclusive assevera a 

sentença, na parte dispositiva: “b) liberação imediata de mais de 90 canais 

conforme anunciado pelo prazo de 01 (um) ano.” Não houve qualquer 

impugnação à esta parte dispositiva, fazendo valer a liberação dos canais 

conforme anunciado pela embargante. Desta forma, verifica-se que a 

liminar concedida em 14/05/2014, foi efetivada apenas em 11/05/2016. 

Durante este período, apenas em 21/07/2015 a parte embargada 

manifestou-se informando o descumprimento da medida. Por fim, entendo 

que o valor cobrado pela multa de descumprimento é desproporcional à 

obrigação estabelecida, inclusive pelo fato de ter sido parcialmente 

cumprida a obrigação conforme o próprio embargado alega. Neste ponto, 

inaplicável o disposto no art. 412 do Código Civil, uma vez que o referido 

artigo remete a clausula penal, e não à multa diária em caso de 

descumprimento de obrigação prevista no art. 537 do CPC. Há ainda de se 

observar o disposto no art. 537, §1º, I e II do CPC que assim dispõe: Art. 

537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 
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superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desta 

forma, há de ser observado o principio da proporcionalidade e 

razoabilidade para a fixação da penalidade imposta, devendo a mesma ser 

reduzia no presente caso, pois, tornou-se excessivamente onerosa à 

parte embargante, bem como houve cumprimento parcial da obrigação, 

conforme demonstrado, assim como demorou a parte embargada a 

comunicar a este juízo o atraso por parte da embargante. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE dos embargos à 

execução, reduzindo a multa por descumprimento da obrigação para o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 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. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 437-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Odair Oliveira 

Pereira, Maylon Marques da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Vistos.

 Notifiquem-se os acusados para que ofereçam defesa prévia, no prazo 

de 10 (dez) dias. Nessas defesas os acusados poderão arguir 

preliminares, invocarem as razões de defesas, oferecerem documentos e 

justificações, bem como especificarem provas e arrolar até 05 (cinco) 

testemunhas.

 Faça constar no mandado que será nomeado defensor por este juízo 

caso os acusados não apresentem suas defesas prévias no prazo de 10 

(dez) dias.

 Indefiro os pedidos formulados nos itens II, V e VI da cota ministerial de fl. 

121, conforme artigo 1.373, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça- Foro Judicial (CNGC).

 Defiro o pedido formulado no item III da cota ministefl. 121.

 Afixe-se a tarja correspondente ao feito, conforme determina CNGC/T.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 3653-02.2017.811.0044

 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: Nildenor Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A, Murillo Espínola de Oliveira Lima - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código 82735 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 3653-02.2017– Conciliação/ Mediaçao

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 156985 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/06/2018 às 14h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 1655-48.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmeci Loiola Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mimi Motos Ltda ME, Valdemir Pietrobom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Catiane Michele Dias - OAB:12.188, Cleyton 

Marcelo Dias - OAB:12287

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. ALMIR 

ROGÉRIO DE MOURA, OAB/MT 13.853-MT, para proceder a devolução dos 

autos nº 1655-48.2007.811.0044 - código 20180, em 24 horas, sob as 

penas do artigo 196 do Código de Processo Civil, e de remessa de peças 

ao M.P. para oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 

do Código Penal (item 2.10.4 da C.N.G.C).

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74681 Nr: 2713-71.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 (...)Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO o cálculo penal de 

fls.87 para que surtam seus efeitos legais, e, considerando que o 

recuperando cumpriu mais de 1/6 da pena, bem como possui bom 

comportamento carcerário, conforme atestado de fls.90 CONCEDO AO 

RECUPERANDO IRINEU ALVES A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO 

PARA O SEMIABERTO, mediante o cumprimento das seguintes 

condições:1) Comprovação em 30 dias, em Juízo, de exercício de 

atividade lícita e comprovante de residência;2) Considerando que esta 

Comarca não possui estabelecimento adequado para o cumprimento do 

regime semiaberto, o recuperando deve permanecer no endereço indicado 

nos dias úteis, das 22h:00min às 06h:00min e integralmente nos dias de 

folga, salvo para frequentar estabelecimentos religiosos e comunitários;3) 

Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;4) Não se 

ausentar da Comarca que reside, sem autorização judicial;5) Comparecer 

em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades;6) 

Não portar quaisquer tipos de armas, sem autorização da autoridade 

competente;7) Não frequentar nenhum tipo de bar, boate ou congêneres 

ou festas.8) Não adentrar em presídios, cadeias, com objetos não 

permitidos pela instituição;9) Não praticar crime;Considerando o endereço 
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indicado pelo recuperando, como sendo na Cidade de Matupá/MT, 

DETERMINO A REMESSA DO PRESENTE EXECUTIVO DE PENA ao Juízo da 

Vara de Execuções Penais daquela Comarca para as providências 

pertinentes ao regular cumprimento da pena aplicada ao 

recuperando.Expeça-se alvará de soltura devendo o recuperando IRINEU 

ALVES ser colocado em liberdade, salvo por outro motivo estiver 

preso.Ao cumprir o Alvará de Soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar 

se o endereço indicado pelo recuperando é o mesmo que consta no termo 

de qualificação do interrogatório. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74381 Nr: 2525-78.2015.811.0023

 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: IOLANDA DO CARMO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida, que os autos 

foram desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste 

juízo para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79456 Nr: 2132-22.2016.811.0023

 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: SEBASTIAO TEIXEIRA DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 1089-16.2017.811.0023

 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: MARINO BALTAZAR NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 15h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84300 Nr: 1736-11.2017.811.0023

 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: STELLA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 2151-91.2017.811.0023

 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: GABRIEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83701 Nr: 1344-71.2017.811.0023

 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: APRIGIO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 356-50.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

 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, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 225-75.2017.811.0023

 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: NIZETE SANTANA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 1385-77.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDS, FABIANA BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. GAMA TURISMO - ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:5.449-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, IRINEU 

PAIANO FILHO - OAB:6097/A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 Diante do exposto, dá-se parcial procedência a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar:I – suspensão da execução 

judicial dos valores referentes a condenação por pensão no valor de 

R$25.572,90 (Vinte e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa 

centavos), exclusivamente em face da Seguradora COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, apenas no que se refere 

e atos constritivos de bens;II – Determinar a exclusão de juros de mora e 

correção monetária dos valores em execução judicial referentes a 

condenação por pensão, exclusivamente em face da COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL;III – Conceder o 

benefício da gratuidade da justiça exclusivamente em face de COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL;IV – Rejeitar os 

argumentos de inexistência de planilha de cálculos;Quanto a executada D. 

F. GAMA TURISMO LTDA, procedi a realização de penhora de valores via 

BACENJUD, todavia restou irrisório.Consta lista de veículos junto ao 

RENAJUD, extrato anexo;Intime-se os Exequentes para darem andamento 

ao feito no prazo de 10 (dez) dias;Cumpra-se.Peixoto de Azevedo, 16 de 

março de 2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84758 Nr: 2018-49.2017.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CASTRO FELIX, IZAIAS 

NUNES RIBEIRO, WENDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - 

OAB:17562

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANTONIO CASTRO FELIX e IZAIAS 

NUNES RIBEIRO, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, 

previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo 

Penal.Intimem-se os acusados e a Defensoria Pública acerca desta 

decisão.Cientifique-se o Ministério Público.Outrossim, cientifique-se 

acusação e defesa acerca da juntada do laudo pericial de fls. 

146-147.Aportando aos autos a precatória devidamente cumprida, 

intimem-se as partes para apresentarem memoriais.Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 18 de janeiro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29183 Nr: 851-46.2007.811.0023

 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: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILTOM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, ora executada, 

Dibens Leasing S. A. Arrendamento Mercantil, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas 

previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por 

cada diligência a ser efetuada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82794 Nr: 743-65.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO ROBERTO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir novo mandado de busca, apreensão e 

citação tendo em vista as diligências negativas do oficial de justiça de fls. 

34 relatando o desaparecimento do bem, informado pelo próprio requerido.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145328 Nr: 5839-91.2017.811.0013

 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: MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 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:

 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 da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. 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), devendo ser observado para tanto o 

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.: 137295 Nr: 2532-32.2017.811.0013

 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: Maria Amélia Furtado Santana

 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 que o recurso de apelação é tempestivo, portanto abro vistas 

para a parte autora contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57671 Nr: 3236-89.2010.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanir Maria Franco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a AGU foi devidamente intimada para 

informar, no prazo de 30(trinta) dias, a existência de débitos que 

preencham as condições estabelecidas no § 9º do art.100 da Constituição 

Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores 

informados, e até a presente data não manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152376 Nr: 9086-80.2017.811.0013

 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: Valmir Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para requerer o que de 

direito, tendo em vista a inércia do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43717 Nr: 317-98.2008.811.0013

 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: Antonio Suave

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a corregedoria determinou o arquivamento dos autos, haja 

vista que encontra-se sentenciado, sendo impossível, pois esta tramitando 

em fase de execução de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160285 Nr: 584-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da peça acostada, verso, HOMOLOGO o pedido de desistência e 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163906 Nr: 2112-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rolzedir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DO SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de desistência pelo autor, nos termos do art. 485, VIII 

do NCPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 2749-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Carlos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Leite Vanderlei - 

OAB:26.857/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 127,09 

(cento e vinte e sete reais e nove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, R$ 127,09 (cento e vinte e sete reais e 

nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 705-20.2016.811.0013

 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): L.O. DA CONCEICAO - ME, LAERCIO 

ORLANDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Ao exequente para indicar bens à penhrora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 5406-29.2013.811.0013

 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: Neviton de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA, PARA

QUE COLACIONE AOS AUTOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA MENOR 

VITTORIA GABRIELLI MARIANO DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 3543-14.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 INTIMO O REQUERIDO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS COLACIOANR AOS AUTOS OS SEGUINTES 
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DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DAS 

DETERMINAÇÕES DO JUÍZO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE 

R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME ESTIPULADO NO ACÓRDÃO 

ÀS FLS. 313/319 DOS AUTOS SUPRA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 5580-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida da Silva Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Maria G. Dalbem, Wanderley Vitorino 

da Silva, Associação Congregação de Santa Catarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - OAB:, 

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI MARTINS - OAB:109373, Livia 

Comar da Silva - OAB:, Marionely Araújo Veigas - OAB:2.684-MT, 

Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos.

Intimem-se as demais partes para que, no prazo de cinco dias, 

manifestem-se quanto ao pedido de fls. 744/745.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 5233-44.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida da Mata Luz, Oscar Cabral da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Ravagnani, Sérgio Ravagnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - OAB:, 

Ildo Vicente de Souza - OAB:3737/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 2999-50.2013.811.0013

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2121-86.2017.811.0013

 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): Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2121-86.2017.811.0013

 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): Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 NOTIFIQUE-SE para, querendo, oferecer manifestação por escrito no 

prazo de 15 (quinze) dias, constando no mandado que poderá apresentar 

documentos e justificações, nos termos do art. 17, § 7º, da LIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 780-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. de Souza Franco & Franco LTDA - ME, 

Zander Guedes Franco, Elisangela Rodrigues de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 

autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82425 Nr: 4700-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bezerra Confecções Ltda, Vinicius Alves 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 

autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81097 Nr: 3265-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoogen Representações Comerciais LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 

autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81050 Nr: 3214-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 
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autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64953 Nr: 996-59.2012.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Anderson Lourenço Gonzales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604, Rosangela da Rosa Corrêa - OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 

autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53511 Nr: 4671-35.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação da correição realizada em cartório, desarquivo os 

autos e encaminho ao exequente para manifestação para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 2480-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Candido Martins Ferreira 

Leão - OAB:143142/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89863 Nr: 1640-31.2014.811.0013

 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: Waltencir Aquino Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rodrigues da Costa, Eneil Aquino 

Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que, decorreu o prazo da citação via edital e 

até a presente data não houve contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22773 Nr: 2122-28.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Abastecimento e Vendas das 

Assoc. Trab.Unidos MT., NATALIA C. SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 3495-16.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90609 Nr: 2283-86.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDC, HPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 15.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 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): Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luiz Rezende de 

Aquino - OAB:11232, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 Vistos.

Intime-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155893 Nr: 10760-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119593 Nr: 3424-72.2016.811.0013

 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: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de arguição de preliminares realizadas em peça de contestação 

em que o requerido alega a ocorrência de incompetência do juízo, nulidade 

da citação por edital e ilegitimidade passiva, o que passo a analisar.

I – DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Aduz o requerido que a citação por edital, no presente caso, é nula, haja 

vista que nos autos não há demonstração de que foi tentado, de qualquer 

forma, localizar endereço diverso dos requer idos afora o inicialmente 

informado.

Da análise dos autos, vislumbra-se que os requeridos foram procurados 

nos endereços constantes nos dois contratos em anexo em que celebrou 

com o autor, sendo que não foram localizados, conforme certificado a não 

ocorrência de citação real da pessoa jurídica em Ref: 22 e da pessoa 

física em Ref: 40.

Dessa forma, não localizado os réus nos endereços por estes 

informados, de rigor a aplicação do art. 256, I, da Lei n. 13.105/15, senão 

vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;”.

Observa-se ainda que constou no documento citatório de Ref: 56 a 

indicação do autor, o nome dos requeridos, a natureza da ação, o prazo e 

o endereço da sede do Juízo, bem como o resumo da peça perambular, de 

modo que não acolho a preliminar de nulidade da citação por edital.

II – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Por sua vez, alega o requerido que o contrato, em sua cláusula 9ª, 

estabelece a Comarca de Cuiabá como foro de eleição para a solução de 

litígios referentes ao negócio jurídico, aduzindo ainda que pela vontade 

das próprias partes, a competência territorial para processamento do feito 

não é deste juízo, mas sim de um dos juízos com competência civil da 

Comarca de Cuiabá.

No entanto, vê-se que pela narrativa da petição inicial o autor não 

pretende o cumprimento do contrato anexo à inicial, que previa como 

objeto imóvel de matrícula n. 18.584 do CRI desta Comarca, mas sim o 

cumprimento de um segundo negócio jurídico celebrado, sendo que 

pretende a transferência do imóvel de matrícula n. 18.571 do CRI desta 

Comarca para si, de forma que inaplicável a cláusula 9ª do aludido 

contrato.

Cabe ainda salientar alguns pontos. Explico.

Destarte nomear a presente demanda como de Obrigação de Fazer, 

pretende o autor como ‘pedido imediato’, em atenção aos pedidos e aos 

fundamentos jurídicos aportados na peça preambular, a declaração da 

existência de negócio jurídico e contendo como ‘pedido mediato’ a 

obrigação de fazer consubstanciada na transferência de bem imóvel.

Com isso, tem-se que os pedidos contidos nos autos em epígrafe se 

amoldam aos de direito pessoal, e não real, como tenta fazer acreditar. 

Dessa forma, tratando-se de direito pessoal, a regra de competência 

passa pelo art. 46, ‘caput’, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”.

No entanto, tem-se que a relação jurídica travada não se passa entre 

particulares, mas sim entre consumidor e empresa, devendo-se aplicar a 

teoria finalista, entendendo-se como destinatário final todo aquele que 

utiliza o bem como consumidor final, de fato e econômico, porque o bem 

será para o seu uso pessoal, não será utilizado ou aplicado em qualquer 

finalidade produtiva e terá o seu ciclo econômico encerrado na pessoa do 

adquirente.

Dessa forma, aplicando-se a teoria finalista ao presente caso, a regra de 

competência passa a ser regulada pelo art. 101, I, CDC, senão vejamos:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão 

observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”.

Portanto, na forma do art. 101, I, do CDC, a demanda, a critério do autor, 

poderá ser proposta no domicílio deste, de modo que afasto a preliminar 

de incompetência do Juízo.

III – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva de suscitada pelo requerido 

não merece prosperar, vez que a ilegitimidade é o reconhecimento da 

inexistência da titularidade do direito ou do dever, sendo que pela dinâmica 

dos fatos, ambos demandados detêm aptidão jurídica para figurar no polo 

passivo da demanda.

IV – Com o exposto, rechaço todas as preliminares suscitadas e declaro o 

processo saneado.

V – Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas.

VI – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128135 Nr: 7255-31.2016.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA ALIMENTOS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DA SILVA, ATHOS 

CONSULTORIA LTDA, MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – RELATÓRIO

JOSÉ ANTONIO DA SILVA-ME e JOSÉ ANTONIO DA SILVA ajuizaram 

Ação de Oposição em face de JOÃO RODRIGUES DA SILVA, ATHOS 

CONSULTORIA LTDA e MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo que:

“(...) O Oponente têm posse mansa, pacífica e contínua desde 14/02/2016 

do Lote 06 da quadra 26 medindo 360,00 m² do bairro Parque Santa Cruz 

II, em Pontes e Lacerda/MT, cujos direitos de posse e de domínio decorrem 

do contrato de negócio jurídico perfeito – contrato de compra e venda 

entre o Oponente e o OPOSTO 2 e OPOSTO 3, com origem legítima e 

comprovada.”.

Narra ainda que:

“Destarte, considerando-se as omissões feitas pelo OPOSTO 1 e os 

contundentes documentos que integram a presente Oposição, improcedem 

as afirmativas articuladas na exordial, já que o oponente não teve 

qualquer participação ou envolvimento nas malfadadas transações 

imobiliárias e negócios espúrios dos quais infelizmente o OPOSTO 1 foi 

vítima. No caso em questão, O OPOSTO 1 JAMAIS TEVE POSSE - NEM 

SEQUER PRECÁRIA DA ÁREA QUE RECLAMA. Portanto, não há como se 

misturar ou confundir as transações realizadas pelo OPOSTO 1 com o 

OPOSTO 2 e com o OPOSTO 3, com a POSSE AUTÔNOMA e 

RECONHECIDA do Oponente, fruto de comprovada e legítima origem, 

inclusive com a existência avançada de uma construção no local, em 

razão de uma obra realizada pelo oponente.”.

Juntou documentos que entendeu necessário.

Requereu o recebimento da inicial, a citação dos requeridos e, ao final, 

seja julgado integralmente procedentes os pedidos contidos na peça 

preambular.

Não localizados, foi determinada a citação dos réus por Edital. (Ref: 26)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo formalmente perfeito, não havendo nulidades, passo ao 

julgamento de mérito.

Versa a presente demanda sobre a oposição do autor quanto aos direitos 

alegados quanto ao imóvel localizado no Lote 06 da quadra 26 medindo 

360,00 m² do bairro Parque Santa Cruz II, de matrícula n. 18.571 do CRI 

desta Comarca.

A presente oposição, conforme se deduz da exordial, tem por escopo a 

defesa de suposto direito possessório, enquanto o que se versa na ação 

principal é um direito creditório decorrente da novação realizada entre as 
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partes.

Entende-se por oposição forma de intervenção espontânea de terceiros 

que tem natureza jurídica de ação, sendo que o terceiro deduz uma 

pretensão que coincide com aquela em litígio, ou seja, o terceiro pretende 

obter o mesmo bem ou vantagem que estão sendo disputados entre autor 

e réu da demanda.

A presente oposição, conforme se deduz da exordial, tem por escopo a 

defesa de suposto direito possessório, enquanto o que se versa na ação 

principal é um direito creditório decorrente da novação realizada entre as 

partes.

Tal ‘actio’ tem previsão legal no art. 682 do Código de Processo Civil, que 

disciplina ‘in verbis’:

“Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre 

que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, 

oferecer oposição contra ambos.”.

No entanto, cabe consignar alguns pontos quanto aos fatos existentes em 

relação à demanda a qual o autor se opõe, sendo os autos de n. 

3424-72.2016.811.0013.

Da análise dos autos de n. 3424-72.2016.811.0013, denota-se que pela 

narrativa da petição inicial o autor não pretende o cumprimento do contrato 

anexo à inicial, que previa como objeto imóvel de matrícula n. 18.584 do 

CRI desta Comarca, mas sim o cumprimento de um segundo negócio 

jurídico celebrado, sendo que pretende a transferência do imóvel de 

matrícula n. 18.571 do CRI desta Comarca para si.

Destarte nomear a presente demanda como de Obrigação de Fazer, 

pretende o autor como ‘pedido imediato’, em atenção aos pedidos e aos 

fundamentos jurídicos aportados na peça preambular, a declaração da 

existência de negócio jurídico e contendo como ‘pedido mediato’ a 

obrigação de fazer consubstanciada na transferência de bem imóvel.

Entende-se por pedido imediato o requerimento para a obtenção de uma 

tutela jurisdicional. Quando postula em juízo, o autor da ação deve indicar 

qual tutela jurisdicional é perseguida. Essa pretensão está ligada 

intimamente com uma providência no plano processual. Desse modo, 

necessário precisar se ambiciona uma providência condenatória, 

constitutiva ou simplesmente declaratória. Esse é o pedido imediato.

 Quanto ao pedido mediato, esse tem por fim uma tutela de direito material; 

aquilo que se busca como bem da vida.

Com isso, tem-se que os pedidos contidos nesses autos se amoldam aos 

de direito pessoal, e não real, pleiteando, assim, a declaração da 

existência da relação jurídica (pedido imediato) que tem como objeto o 

imóvel de matrícula n. 18.571 do CRI desta Comarca (pedido mediato).

Dessa forma, não pretende, como ‘pedido imediato’ a posse ou 

propriedade do imóvel em questão, mas sim que seja reconhecido o direito 

ao negócio jurídico, de forma que o oponente não tem qualquer direito a 

esse a essa relação jurídica.

O que se tem é que o oponente pretende defender a sua posse em 

relação ao imóvel localizado no Lote 06 da quadra 26 medindo 360,00 m² 

do bairro Parque Santa Cruz II, em Pontes e Lacerda/MT, mas, como supra 

elucidado, a oposição não é o instrumento adequado e/ou necessário para 

defesa desse direito, devendo manejar, para tanto, o pertinente a defesa 

de posse em caso de turbação.

A prestação jurisdicional só deve ocorrer quando for adequada e útil para 

a proteção de bens jurídicos, sendo certo que no presente caso ela não 

se faz adequada.

Prediz Nelson Nery Junior que:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado (v. G., pelo inadimplemento da prestação e 

resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover 

a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual”. (Junior, Nelson Nery e 

Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 

526.)

Com efeito, falta a esta ação uma de suas condições, qual seja, o 

interesse de agir, já que o resultado da demanda não mais pode ser útil ao 

autor, sendo “inconveniente ao Estado e à sociedade o dispêndio de 

recursos financeiros, perda de tempo e assoberbamento dos órgãos 

judiciários em detrimento do serviço, sem qualquer expectativa de um 

resultado prático que o justifique”( Instituições de Direito Processual Civil, 

Cândido Rangel Dinamarco, v. II, p. 315).

 Esse também é o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover:

“Interesse de agir – Essa condição da ação assenta-se na premissa de 

que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função 

indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe 

convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa 

extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada 

concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada”.

Por fim, não é demais dizer que se tratando de condições da ação ela 

pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, 

não ocorrendo sua preclusão pelo seu caráter de matéria de ordem 

pública, que é, inclusive, verificável de ofício por Juízes e Tribunais.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o 

presente feito, o que faço na forma do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64024 Nr: 74-18.2012.811.0013

 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: Auxiliatriz Fiorini

 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.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 4131-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Conceição Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64066 Nr: 114-97.2012.811.0013

 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: Evanice Santos Sousa Rodrigues

 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:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 
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pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81084 Nr: 3250-05.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Em caso de inércia, por 15 dias, arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160368 Nr: 616-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Duracy de Campos Morato, Espólio de Fernando 

Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE FARIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP, CESAR APARECIDO DE CAMPOS - OAB:366417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se data para realização de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 3448-76.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Bolognani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais julgo 

procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar a 

autora o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou se for o caso, da data em que o 

autor fez o pedido administrativamente à autarquia, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Os juros de 

mora incidem a partir da citação, 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”).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.Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo CPC.Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94532 Nr: 5383-49.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Antonio Miquilino, Antonio Jair Miquilino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Revogo a sentença proferida, tendo em vista que a presente ação trata 

do benefício de assistencial ao deficiente (LOAS) e não pensão por morte. 

Dessa forma, acolhendo os embargos declaratórios.

2. Intimem-se as partes;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 2730-06.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisia Moraes da Silva

 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, portanto abro vistas para a parte 

autora contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94399 Nr: 5272-65.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracon Adm de Consórcio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniel Neves Bolognani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A penhora online já foi realizada (fls. 103), devendo o exequente indicar 

outros bens à penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163276 Nr: 1878-11.2018.811.0013

 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: Maria Jose das Neves

 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 FINS DE DIREITO QUE A CONTESTAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. SENDO ASSIM, INTIMO O AUTOR A 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 1718-83.2018.811.0013

 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: RITA DA CRUZ SEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE A CONTESTAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. SENDO ASSIM, INTIMO O AUTOR A 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 160483 Nr: 669-07.2018.811.0013

 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: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE A CONTESTAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. SENDO ASSIM, INTIMO O AUTOR A 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100104 Nr: 2126-79.2015.811.0013

 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: MARIA IVANI COSTA LEANDRO

 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 FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. SENDO ASSIM, INTIMO O AUTOR A 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129224 Nr: 7792-27.2016.811.0013

 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: ELIENE EDUARDO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se no s autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85478 Nr: 3067-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Jose Marcio Paes Akerley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O INVENTARIANTE A COMPARER PERANTE ESTE JUIZO A FIM 

DE RETIRAR OS FORMAIS DE PARTILHA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83164 Nr: 555-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdecir Dorea dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o inventariante a comparecer perante este Juízo a fim de retirar os 

formais de partilha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2121-86.2017.811.0013

 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): Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 DANIEL GONZAGA CORREA citado (ex

vi art. 17, § 9º, da LIA), na pessoa de seu advogado e procurador ARLES

DIAS SILVA no endereço Rua do Comércio, n. 355, Centro, Jauru/MT, 

CITAR DOS TERMOS DA AÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119731 Nr: 3494-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84575 Nr: 2093-60.2013.811.0013

 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: Valmir Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz de Almeida, João Bento Mazete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ DE ALMEIDA, Cpf: 

00466131615, Rg: 193615, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO BENTO MAZETE, Cpf: 00518136180, Rg: 

357.051, Filiação: Américo Mazete e Aparecida Mazdete., data de 

nascimento: 26/04/1957, brasileiro(a), natural de N.aliança-SP, casado(a), 

pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma...Há mais de 20 anos o requerente se acha na 

posse do terreno sito a BR 175-B, s/n, Bela Vista, nesta Comarca. O 

imóvel limita-se pelos lados e fundos com residnecia . costa ainda, que a 

priopriedade a se declarar o usucapião é de propriedae do requerido, 
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porem, não existe documento que comproa o endereço do memso, por 

este motivo requere a intimação via edial. A posse do requerente é 

pacifica e incontestada a mais de 20 abis, posse essa reconhecida pela 

prefeirura uma vez que o IPTU do terreno é cobrado do autos todo ano. ...

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 118/120.Citem-se as 

pessoas indicadas por edital com prazo de vinte dias.Proceda-se a 

retificação necessária.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84605 Nr: 2125-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA FRIGORIFICA PONTES E 

LACERDA, CNPJ: 08594881000128. 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: 03/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de INDUSTRIA FRIGORIFICA 

PONTES E LACERDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

392565390/2011, 399275070/2011, 399275088/2011, 399308008/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 159.465,40

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 3538-84.2011.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Eugenia Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 740,70 

(setecentos e quarenta reais e setenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 363,85 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83795 Nr: 1236-14.2013.811.0013

 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: Valdeci Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 556,70 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 179,85 (cento e setenta nove reais e 

oitenta e cinco centavos, para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 2146-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia do Nascimento Alves, JNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento da 

íntegra do despacho de fl. 18.

Além disso, DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 

24/25, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da inventariante, por meio 

de seus advogados e via DJE, para que regularize a representação 

processual da herdeira Y. C. V. A.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124926 Nr: 5764-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Oliveira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.Pretende a parte requerida, por meio do petitório de Ref. 62, a 

reconsideração da decisão que determinou a suspensão do trâmite do 

processo até o deslinde de questão acerca da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitui o objeto da ação 

anulatória de nº. 896-65.2016.811.0013.É certa a inexistência jurídica de 

“pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, 

figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 
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processual.Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de 

tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.Contudo, para 

se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO 

QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não tem o condão de 

interromper e nem suspender o prazo para a interposição do recurso 

cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do 

Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou apreciação de 

questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, 

Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/08/2014, publicação da súmula em 11/08/2014)”.Desta forma, INDEFIRO 

o pedido de reconsideração e mantenho inalterado o “decisum” de Ref. 62, 

tal como foi lançado.No mais, DESENTRANHEM-SE as peças processuais 

de Ref. 63 e Ref. 64, por se tratarem de reprodução da petição de Ref. 62, 

entregando-as ao seu signatário, o qual disporá do prazo de 5 (cinco) dias 

para retirá-las junto ao balcão da Secretaria da Segunda Vara de Pontes e 

Lacerda, sob pena de destruição caso não atenda ao presente comando 

judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164198 Nr: 2233-21.2018.811.0013

 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: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e DECLARO a extinção do processo.Em decorrência disso, DETERMINO 

sejam procedidas as retificações nos assentos de nascimento de MAURO 

NUNES RODRIGUES para que os nomes de seus ancestrais passem a ser 

grafados como NELQUINO ANTONIO RODRIGUES (pai), MARIA DO CARMO 

NUNES RODRIGUES (mãe), JOÃO NUNES DA SILVA (avô materno), 

Ambrosina Maria de Jesus (avó materna) e MARIA CANDIDA DE JESUS 

(avó paterna).CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais. 

No entanto, a execução das citadas verbas fica suspensa, na forma do 

art. 98 do NCPC, visto que DEFIRO em seu favor as benesses da 

assistência judiciária gratuita.INTIME-SE via DJE.Operado o trânsito em 

julgado da presente sentença, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato 

Grosso do Sul, a fim de que cumpra o disposto neste decisório, 

promovendo-se as alterações no assento de nascimento nº. 6.255, 

registrado à fl. 89 do Livro A-17, no prazo de 10 (dez) dias, expedindo-se 

nova certidão.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164866 Nr: 2565-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo marca Honda, modelo 

NXR 160 BROS ESDD, chassi n.º 9C2KD0810HR415411, ano de 

fabricação 2016 e modelo 2017, cor AZUL, placa QBG4405; EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da 

parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos 

a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva.Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69).CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69).Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a 

parte autora, por intermédio do seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156980 Nr: 11296-07.2017.811.0013

 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: Jair Podavin Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA - 

OAB:20582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se o requerido foi intimado para comparecer 

na sessao de mediação designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

15h00min., e, consequentemente, citado para oferecer resposta.

Em caso positivo, CERTIFIQUE-SE se o prazo para oferecimento da 

resposta decorreu "in albis".

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164865 Nr: 2564-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Romualdo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo marca Chevrolet, 

modelo Cobalt 1.4 LTZ, chassi n.º 9BGJC6930FB234424, ano de 

fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCA, placa QBN0831, renavam 

01080238805; EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva.Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69).CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69).Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143368 Nr: 4987-67.2017.811.0013

 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: JDJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reanalisando os autos, notadamente os documentos que acompanham a 

inicial, percebe-se que o autor requereu pela presente a revisão da verba 

alimentícia arbitrada em seu desfavor no patamar de 30% (trinta por cento) 

do salário vigente sem, contudo, trazer aos autos o título executivo que 

consigna tal informação. Isto porque os dois termos de acordo carreados 

à exordial apenas atestam que, em duas oportunidades, inexistiu 

autocomposição entre as partes.

Em assim sendo, considerando que o pedido de revisão apenas teria 

cabimento quando se demonstrar a existência de uma prévia imposição ou 

acordo relativo ao tema, CONVERTO o julgamento em diligência, na forma 

do art. 370 do NCPC, a fim de determinar a intimação do autor, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que traga aos autos, em 10 (dez) dias, 

cópia do documento que anteriormente tornou exigível a obrigação 

alimentar cujo montante ora se pretende rever.

Na sequência, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2513-89.2018.811.0013

 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: Maria das Neves de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

i m p u g n a r  a  c o n t e s t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . P U B L I Q U E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154043 Nr: 9932-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS, GISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito do parecer do Ministério Público de fls. 40/45, em observância 

ao teor do interlocutório de fls. 20/21 e cumprindo o disposto no art. 5º, § 

1º, da Lei nº 5.478/1968, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 16 

de maio de 2018, às 15h45min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

PROCEDA-SE a citação do réu, a fim de cientificá-lo dos termos da 

demanda, cujo teor deverá se fazer acompanhar de cópia da petição de 

ingresso e do despacho inicial, constando a data da audiência e prazo 

para apresentação de contestação (art. 5º, “caput”, da Lei nº 5.478/1968). 

Impossibilitada a citação pessoal do réu, EXPEÇA-SE edital de citação, “ex 

vi” do art. 5º, § 4º, da Lei nº 5.478/1968.

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecimento à solenidade ora 

designada, inclusive mediante a advertência de que a ausência da 

representante legal dos autores importará em arquivamento do processo e 

a do réu, em confissão e revelia (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).

ADVIRTA-SE, ainda, às partes que deverão comparecer à audiência 

acompanhadas de suas testemunhas, 3 (três) no máximo (art. 8º da Lei nº 

5.478/1968), cujos depoimentos serão colhidos na hipótese de insucesso 

na transação.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato ora designado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123071 Nr: 4959-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

178/179, no montante de R$ 39.319,11 (trinta e nove mil, trezentos e 

dezenove reais e onze centavos), a recair sobre o CPF nº 

035.526.859-01; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140379 Nr: 3862-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO EM PARTE o pedido de fl. 92.

PROCEDA-SE a pesquisa de endereços do executado junto ao BacenJud 

2.0, Infojud e Siel, uma vez que a base de dados de tais sistemas 

informatizados se mostram suficientes à medida pleiteada pelo exequente.

Com a resposta, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135583 Nr: 1719-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edtânio Santos de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DO CARMO NOBRE 

JUNIOR - OAB:23279/O

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

145/146, no montante de R$ 27.543,51 (vinte e sete mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), a recair sobre o CPF 

998.850.261-34; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161883 Nr: 1250-22.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NATÁLIA COSTA PEDROSA OLIVEIRA, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO em desfavor de WENCESLAU BATISTA 

OLIVEIRA NETO, também qualificado.

O feito tramitou regularmente e à fl. 28 aportou aos autos pedido de 

extinção do processo em decorrência da desistência da autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 28), a autora não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, não 

se cogita necessidade de cumprimento do disposto no art. 485, § 4º, do 

NCPC, mormente porque sua citação não se deu na hipótese.

Nesta esteira, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 90, 

“caput”, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das benesses 

da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC. DEIXO de 

condená-la ao pagamento dos honorários de advogado, uma vez que não 

se verificou pretensão resistida na espécie.

PUBLIQUE-SE.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

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.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163183 Nr: 1842-66.2018.811.0013

 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: RENATO DELFINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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 Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164751 Nr: 2516-44.2018.811.0013

 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: MACIEL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161055 Nr: 907-26.2018.811.0013

 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: ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD SOCIEDADE MERCANTIL DE 

FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 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.: 8693 Nr: 2568-65.2003.811.0013

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ESTRELA LTDA, Ivanildo Antonio 

da Silva, Akira Nakashima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora para que indique bens passiveis de penhora em nome 

do executado, no prazo de 05 dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65148 Nr: 1190-59.2012.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Eugenia Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 731,81 

(setecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 354,96 (trezentos e cinquenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4688 Nr: 104-30.1987.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A (Agência 1163)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEL RIGO, Josafá da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Jozivaldo Tavares da 

Silva - OAB:11161-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme determinação da 

corregedoria em correição dos dias 13/14 de março de 2018, encaminho 

os autos com vista ao Exequente para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46036 Nr: 2671-96.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSO, Cleide Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme determinação da 

corregedoria em correição dos dias 13/14 de março de 2018, encaminho 

os autos com vista ao Exequente para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 2566-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Onofre Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal 

tentativa, por meio de protesto do título.

No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação 

extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço 

do contrato de financiamento que aparelha a presente demanda.

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos o comprovante de recebimento da referida 

notificação ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122900 Nr: 4839-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKA SUPERMERCADO LTDA ME, Lucimar 

Alves da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 1208-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco Santos da Silva, Sebastião 

Carlos Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Sueli Lourenço Arantes de Oliveira. - OAB:23.736-B

 Pelo MM Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa da 

testemunha Edilson Lourenço de Souza. II. Depreque-se a oitiva da 

testemunha policial Daniel de Almeida Dias. III. Concedo o prazo de 10 

(dez) dias para o Ministério Público e defesa diligenciarem acerca do 

endereço das demais testemunhas. IV. Inexistindo alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 5462-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NELSON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Vistos, etc.

1- Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.
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Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

2-Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 18/06/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 3528-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Extraia-se o traslado das peças necessárias para a formação do 

instrumento do agravo em execução e remetam-se ao Eg. Tribunal de 

Justiça, para julgamento, com as homenagens e cautelas de estilo.

Aguarde-se a resposta do ofício (ref: 221) e cumpra-se a determinação 

anterior.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100604 Nr: 2402-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Jeová Gonçalves dos 

Santos - OAB:14948

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Publico, razão pela qual 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 11 de abril de 2018, às 

13h30min.

Requisite-se o reeducando.

Cientifiquem-se o Ministério Pública e à Defensoria Pública/Defesa técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129681 Nr: 8050-37.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Barbosa Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODARIO GREQUE FERRAZ - 

OAB:4170/B

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista dos autos ao advogado Dr. Odário Greque Ferraz, para 

apresentação das alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88510 Nr: 448-63.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$602,55 

(seiscentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 469,56 

(quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,99 (cento e trinta e dois reais e 

noventa e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89994 Nr: 1774-58.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Cassiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela Defesa técnica às fls. 179/180, de modo 

que DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 13/04/2018, às 

13h00min (Horário de MT).

Cientifique-se as partes.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 5875-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva, Arlen Douglas Pereira 

França, Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para a presentar as 

razões do recurso interposto pelo réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134763 Nr: 1348-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para apresentar as 

razões do recurso apresentado pelo réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161025 Nr: 888-20.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se no estado em que se 

encontra com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

homenagens. II. Inexistindo alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162237 Nr: 1426-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Roberto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enádia Garcia dos Santos 

Ribeiro - OAB:8249-A

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o certificado aos 

autos, devolva-se a missiva no estado em que se encontra, consignando 

nossas homenagens. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 5875-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva, Arlen Douglas Pereira 

França, Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR os acusados:WALISON ALVES DA SILVA ASSIS, brasileiro, 

casado, serralheiro, portador do RG n° 24177032, nascido em 09 de maio 

de 1996 em Araputanga/MT, filho de Eliane Alves da Silva e Marinho 

Pereira de Assis, residente e domiciliado à Rua São Rafael, s/n, Bairro Sol 

Nascente, Nova Lacerda/MT; que atualmente encontra-se recolhido no 

CDP local, pela conduta descrita no artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 

71, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente;WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo 

"VANDINHO", brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 07 de 

maio de 1996 em Cuiabá/MT, portador do RG n.O 22662472 e CPF n.o 

047.997.321-02, filho de Devanilde Pereira dos Santos e João de Deus dos 

Santos, residente e domiciliado à Rua 09 de Abril, Bairro Morada da Serra, 

Pontes e Lacerda/MT; que atualmente encontra-se recolhido no CDP local; 

pela conduta descrita no artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 71, 

parágrafo único, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.E, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu ARLEN DOUGLAS PEREIRA 

FRANÇA, vulgo "MENTIRINHA", brasileiro, casado, serralheiro, nascido em 

11 de setembro de 1989 em Porto Velho/RO, portador do RG n° 1138450 e 

CPF n° 017.131.132-95, filho de Maria das Graças Pereira do Nascimento e 

Paulo César de Alencar França, residente e domiciliado à Rua Grafita, n° 

5019, Bairro Cidade Nova, Porto Velho/RO, da imputação deduzida na 

exordial acusatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLEIA MENEZES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-81.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LELIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se quanto a juntada 

de ID 12335963.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-07.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se quanto a juntada 

de ID 12336664.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000302-63.2018.8.11.0013 REQUERENTE: PEDRO CRUZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENOS ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000303-48.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

JENOS ANTONIO DO NASCIMENTO Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE DA CONCEICAO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000304-33.2018.8.11.0013 REQUERENTE: EMANUELE DA 

CONCEICAO SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 21 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001021-79.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GLEIBSON PATRIK 

SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001022-64.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GLEIBSON PATRIK 

SILVA SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS GILBERTO REDIVO (REQUERIDO)

EDNA GARCIA REDIVO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-62.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TRENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000685-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida, haja vista a devolução da correspondência(ID 12199762), no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VILELA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de abril de 2018, às 

14h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 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: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 Processo nº. 939-62.2017.811.0014 (Cód. 74801)

CERTIDÃO

Certifico que, ante a ausência justificada da magistrada nesta data, restou 

redesignado o presente ato, para o dia 10/04/2018 às 15h30min (MT). 

Saindo os presentes intimados. Nestes termos, certifico e dou fé.

Poxoréu/MT, 20 de março de 2018.

Gabriela Karoline Moraes Pedreira

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 691-67.2015.811.0014

 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: Elson José Rezende, Eneida Augusta Soares Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:MT/16.875

 Processo nº. 691-67.2015.811.0014 (Cód. 67032)

CERTIDÃO

Certifico que, ante a ausência justificada da magistrada nesta data, restou 

redesignado o presente ato, para o dia 17/04/2018 às 16h30min (MT). 

Saindo os presentes intimados. Nestes termos, certifico e dou fé.

Poxoréu/MT, 20 de março de 2018.

Gabriela Karoline Moraes Pedreira

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62773 Nr: 1015-28.2013.811.0014

 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: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Varanda Ltda, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:/MT 14.431-A

 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.: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

08/05/18, às 15:00 horas , neste juízo, sito no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimação pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78313 Nr: 295-85.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT
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 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão 

preventiva em prisão domiciliar.Dê-se ciência ao Ministério Público e 

intime-se a Defesa.No mais, aguarde-se o Inquérito Policial e em seguida 

arquivem-me os presentes autos, com as cautelas de estilo, transladando 

as cópias necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 

15 de março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78313 Nr: 295-85.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 “Vistos etc., I - Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de 

GILBERTO LUIS BARBOSA, pela suposta prática do(s) crime(s) 

descrito(s) no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Em síntese, a prisão em 

flagrante delito foi devidamente homologada e convertida em prisão 

preventiva. É o relato do necessário. O acusado foi preso em flagrante 

delito na data de 01 de março de 2018, quinta-feira, pela suposta prática 

do(s) crime(s) descrito(s) no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido sua 

prisão homologada e convertida em preventiva na data de 02 de março de 

2018, sexta-feira. Dito isso, considerando ter sido oportunizada a 

apresentação do preso a esta Magistrada, verificou-se não ter havido 

nenhuma irregularidade na prisão, seja objetiva, seja subjetiva, bem como, 

considerando não ter havido nenhum contraponto explanado pelo 

Ministério Público. Ademais, verificou-se não ter sido trazido aos autos 

nenhum elemento novo que possa modificar a situação fática apta a 

ensejar a revogação da prisão preventiva, notadamente por ter sido 

baseado na garantia da ordem pública, de modo que MANTENHO a 

decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelos 

seus próprios fundamentos. OFICIE-SE a autoridade policial para que junte 

aos autos o laudo preliminar da substância apreendida, bem como o 

exame de corpo e delito. No mais, oficie-se ao diretor da unidade prisional 

onde o segregado encontra-se custodiado para que prestem o efetivo 

acompanhamento médico ao flagranteado, considerando a cirurgia feita 

pelo mesmo. No mais, aguarde-se o Inquérito Policial, após, arquive-se, 

com as cautelas de estilo, certificando e juntando fotocópia da presente 

decisão nos autos principais, caso ainda não exista. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais. Saem os 

presentes intimados e cientificados.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 2204-42.2017.811.0033

 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: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIR 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 1000, deferido às 

fls. 1001. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 20 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a douta advogada da autora, para juntar a correta 

guia de depósito de diligências para o Oficial de Justiça, tendo em vista 

que foi recolhida ERRONEAMENTE como "COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS 

E TAXAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3059-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANA BENITES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar o Alvará expedido.

São José do Rio Claro - MT, 21 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 679-88.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3.617, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Vistos.

Para oitiva de Marcelo Carvalho, designo audiência para o dia 05/04/2018, 

às14:15 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se. Requisite-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 2297-73.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ARMARINHOS NOVA MARINGA LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicialmente formulada 

e, via de consequência, confirmo a tutela antecipada anteriormente 

concedida, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Protestos da 

Comarca de São José do Rio Claro, para o fim de cancelar o protesto 

supracitado.Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, em ambas as ações, 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.JULGO EXTINTA esta fase procedimental com resolução do mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Quanto 

aos honorários da douta advogada Rejane Buss Sonnenberg, que atuou 

no presente feito como curadora especial do acusado, ARBITRO a 
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importância de R$ 3.586,03 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e 

três centavos), utilizando-me como parâmetro a tabela de honorários 

advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato 

Grosso.EXPEÇA-SE a competente certidão de honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 12 de março de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21233 Nr: 1087-31.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA MILA

 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:

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 155, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 2167-88.2012.811.0033

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 180 dias solicitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54531 Nr: 373-61.2014.811.0033

 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: TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, CARLOS 

EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO RAMOS, ANA MARIA 

CASAVECHIA RAMO, NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - 

OAB:72617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 330/336, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente Cristiano Pizzatto e como executados Tarline Francielly 

Winiarski Guarez, Carlos Eduardo Guarez e Diogo Winiarski.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem 

o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 

também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme 

artigo 523, § 1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 2207-36.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIELE ALMEIDA, ADEILSON CORRÊA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAY - 

OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 “Vistos etc.

Homologo a desistência de oitiva da testemunha Gilvan Rodrigues da Silva.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates orais em 

memoriais. Abra-se vistas às partes, sucessivamente, para apresentação 

de memoriais.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74934 Nr: 3404-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELVIS NUNES DA PAIXÃO, JOSIAS CHAVES DA MOTTA 

JUNIOR, RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO 

EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, por não vislumbrar violência ou coação ilegal em sua 

liberdade de locomoção, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.Sem 

custas ou despesas processuais e verba honorária (art. 10, XII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso).Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010098-30.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 8010098-30.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ALCIDES DOS 

SANTOS LIMA REQUERIDO: VIVO S/A e TELEFONICA DATA S/A 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório. Forte no art. 38 da Lei n.° 

9.099/1995. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, embora 

devidamente cientificada, não compareceu a audiência designada (ID 
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8024238). Impede destacar, que embora a Sra. Raimunda Daniel da R. 

Brito, tenha comparecido em sede de audiência de conciliação, informando 

que o requerido não pode comparecer por estar em tratamento de saúde 

(ID 8024238), não foi acostado atestado médico ou qualquer outro 

documento que justificasse a sua ausência. Desta feita, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, ante a contumácia da autora. Condeno a parte promovente 

a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e intimada a 

sucumbente a prepará-lo, conforme retro-expendido. Caso não quite as 

custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, não se 

permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000137-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR AMAURI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência a pagar as custas processuais calculadas e 

acostadas aos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010304-78.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

METRAVEL-MECANICA DE TRATORES E VEICULOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

A U T O S  N º .  8 0 1 0 3 0 4 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 3 3  R E Q U E R E N T E : 

METRAVEL-MECANICA DE TRATORES E VEICULOS REQUERIDO: BANCO 

PAN S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório. Forte no art. 38 da Lei 

n.° 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência designada 

de conciliação, deixando de apresentar, até a presente data, qualquer 

justificativa de ausência, o que determina a extinção do processo, a teor 

da regra insculpida no art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, pois a 

contumácia da parte autora impõe essa providência. Assim, deverá arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme orienta 

o § 2.° do citado dispositivo da Lei dos Juizados Especiais. Nestas 

circunstâncias, impositiva a extinção do processo. Inteligência do art. 51, 

inciso I e § 1.°, da Lei n.° 9.099/1995. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimada a sucumbente a 

prepará-lo, conforme retro-expendido. Caso não quite as custas, 

determino que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000028-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO FRATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1000028-39.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARCELO 

EDUARDO FRATTA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento 

ajuizada MARCELO EDUARDO FRATTA, em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A. Aduz, que o Ministério Público do Estado do Acre moveu 

Ação Civil Pública, nº. 080022444.2013.8.01.0001, em face da Ré, 

Ympactus Comercial e seus sócios, pela comercialização do serviço VoIP 

(Voice over Internet Protocol), denominado 99telexfree, por ser constituída 

no formato de pirâmide financeira. Relata que a ação civil pública foi 

julgada parcialmente procedência da ação, declarando a nulidade do 

contrato firmado entre os partners e divulgadores. Com base da sentença 

proferida nos autos de Ação Civil Pública nº. 080022444.2013.8.01.0001, 

postula pelo ressarcimento dos investimentos e bonificações oriundos de 

seu contrato com a empresa ré. Sucinto relatório. Decido. Cuida-se de 

Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada MARCELO EDUARDO 

FRATTA, em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. Analisando os autos, 

verifico a impossibilidade do processamento do pleito perante o Juizado 

Especial Civil, ante a iliquidez do titulo judicial, ora executado. Estabelece o 

art. 52, da Lei n. 9.099/95, que: “Art. 52. A execução de sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: I – as 

sentenças serão necessariamente liquidas, contendo a conversão em 

Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;”. Desta feita, 

resta evidente que para a execução no juizado especial é necessário que 

a sentença seja líquida, o que não é o caso dos autos, tanto que o autor 

postula pela liquidação. Ademais, o pedido de liquidação da sentença é 

claramente incompatível com o rito do Juizado Especial, estabelecido na 

Lei n. 9.099/95, ante a complexidade da causa, uma vez que após a 

requisição de diversos documentos relativos a pagamentos e relatórios de 

transação entre as partes, será necessária a realização de perícia. 

Assim, diante da impossibilidade do processamento da presente ação no 

Juizado Especial haja vista a iliquidez do titulo judicial, aliada a 

complexidade da causa, ante a necessidade de prova pericial , indefiro a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 16 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-07.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N.1000304-07.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JEVERSON 

LEANDRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória Negatória de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por JEVERSON LEANDRO DA SILVA, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 
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requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos). A requerida, por sua vez, afirma que o débito é oriundo do 

inadimplemento das parcelas do contrato de renegociação de dívida n. 

270825293, celebrado em 10/11/2014. Todavia, não acostou nenhum 

documento que comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus 

que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, cabia a requerida 

juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado entre as 

partes. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das telas 

dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova 

a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano 

moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Insta consignar, que embora conste outras restrições nominais, 

estas são posteriores a discutida nos autos, não incidindo, portanto, a 

súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 
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cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 14 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-22.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI APARECIDA SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000303-22.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SHIRLEI 

APARECIDA SANTOS MOREIRA REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por SHIRLEI APARECIDA SANTOS MOREIRA, em 

face do VIVO S/A, em que a parte autora postulam pela indenização por 

danos morais, em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso em tela, sustenta o autor que ao tentar realizar a 

compra no comercio local, teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inclusos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao réu. Não obstante os argumentos exposto pelo autor, verifico que 

a empresa ré acostou aos autos o áudio, no qual a parte autora confirma a 

contratação dos serviços de telefonia na modalidade controle. Imperioso 

destacar, que no referido áudio ao finalizar a contratação do plano 

controle, o atendente solicita a confirmação dos dados da autora, sendo o 

nome completo, número do CPF, a data de nascimento, o que afasta a 

alegação de que a contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste 

informação de que o autor perdeu seus documentos pessoais. Dessa 

forma, agiu a requerida em exercício regular de seu direito, quando diante 

da inadimplência insere os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 14 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N.1000300-67.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória Negatória de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ESTEFANI SANTOS MOREIRA, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 629,41 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta 

e um centavos). A requerida, por sua vez, afirma que o débito é oriundo 

do inadimplemento da relação jurídica estabelecida entre as partes. 

Todavia, não acostou nenhum documento que comprovasse a realização 

do negócio jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão 

de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. 

Registra-se que as faturas do cartão de crédito, desacompanhada de que 

qualquer outro documento, não é apta a comprovar a existência do débito. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Insta consignar, que embora conste outras restrições nominais, 

estas são posteriores a discutida nos autos, não incidindo, portanto, a 

súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 
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do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 14 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-35.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAR & TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE OAB - MS0010548A 

(ADVOGADO)

ALANA LIESE DA CRUZ ORLANDO OAB - SP0344379A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXON ERNICA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO N: 8010098-35.2014.8.11.0033 REQUERENTE: SERGIO 

ROBERTO MATIAS REQUERIDO: MAR & TERRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PESCADOS LTDA DESPACHO Vistos, Encerrada a instrução 

processual, intimem-se as partes para que apresentem memoriais no 

prazo de 15 (quinze) dias, iniciando com a parte autora. Após, concluso 

para sentença. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de outubro de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-75.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N. 1000293-75.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito, ajuizada por 

MARCELO YUJI YASHIRO, em face de TELEFONICA BRASIL S/A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 
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indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação, a requerida sustenta preliminarmente a inépcia da inicial, e no 

mérito postula pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as preliminares arguidas. - Inépcia da inicial A preliminar deve ser 

rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a 

presença de um dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo 

primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Destarte, afasto a preliminar 

arguida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 131,89 (cento e trinta e um reais e oitenta e nove 

centavos). A requerida, por sua vez, afirma que o autor inicialmente 

contratou os serviços na modalidade pré-paga, e posteriormente ocorreu 

a migração para a modalidade controle. Não obstante, as alegações, a 

requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a realização 

do negócio jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão 

de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. 

Registra-se que as faturas desacompanhadas de que qualquer outro 

documento, não é apta a comprovar a utilização do serviço pelo autor, e 

por consequência, existência do débito. Assim, cabia a requerida juntar 

aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal 

como gravação do call center. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento, as quais são 

insuficientes para comprovar a existência do débito, já que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova 

a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano 

moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 
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sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, TELEFONICA BRASIL S.A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA LUFT OAB - MT14512/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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 a 

Audiência de Conciliação para o 19 de abril de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 a 

Audiência de Conciliação para o 19 de abril de 2018, às 13h40min.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62923 Nr: 2761-78.2017.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E 

SUPERIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL N.° 003/2018
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DO GABARITO PRELIMINAR

Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Vila Rica-MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no 

Edital 001/2018-DF, torna público o GABARITO PRELIMINAR, em relação ao 

Teste Seletivo de Estagiários de Nível Médio e Nível Superior para a 

Comarca de Vila Rica-MT, realizado nesta Comarca no dia 17 de março de 

2018.

GABARITO PRELIMINAR NÍVEL SUPERIOR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C A B A D B C A C B B D C C A B C C B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B D C D D B B C A D A C A C A B C A A B

GABARITO PRELIMINAR NÍVEL MÉDIO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D C B B D A D D D B C B A D B A B B C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C D A D A B C C B D D A B A C B C A B D

Publique-se, no átrio do Fórum e Diário da Justiça.

Vila Rica/MT, 21 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61832 Nr: 2167-64.2017.811.0049

 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: MGLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 A parte autora requer a decretação de seu divórcio através da prolação 

da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2239 Nr: 167-53.2001.811.0049

 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: SATURNINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Ofício nº 439/2018-DAP encaminhando a decisão do Tribunal de Justiça, 

para as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55395 Nr: 1662-10.2016.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 O requerido pugna para que seja decretada a nulidade e a anulação de 

todos os atos a partir das fls. 45/46, restitindo o prazo à defesa do 

requerido para que possa apresentar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64244 Nr: 422-15.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS P SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 15/06/2018, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20660 Nr: 916-55.2010.811.0049

 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: ADELINO BELLÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILI KNABBEN BELLÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/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 15/06/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 526 Nr: 2-79.1996.811.0049

 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: DIVINO LUZIA FERNADES, ANTÔNIO DE PAULA 

MACHADO DAMASCENO, AFONSO PORFÍRIO PESSOA, RONY ANTÔNIO 

STELLA AMIZZOLLO, MANOEL MARCELINO BESSA, RONALDO REZENDE 

JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA CODEARA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA LYDIA ALVES DE CASTRO 

- OAB:13.271/GO, TÂNIA MARIA FERREIRA DE FREITAS - 

OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Os requerentes pugnam para que o presente feito seja enviado ao 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 421-30.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLE AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 15/06/2018, às 14:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, ILDEBRANDO 

JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA NUBIA 

MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Código: 3556

Vistos.

Tendo em vista que a parte autora, às fls. 7.276, requereu a intimação do 

perito judicial para comparecer a audiência designada para o dia 

16.04.2018, DEFIRO o pedido.

Para tanto, EXPEÇA-SE carta registrada, para intimação do perito judicial, 

Sr. Alexandre Isernhagen, no endereço informado pela requerente, para 

que compareça à audiência aprazada.

Igualmente, considerando o término recente da greve dos servidores dos 

Correios, nos termos do art. 270 e seguintes do CPC, DEFIRO a intimação 

do perito também através de meio eletrônico (isernhagen@terra.com.br), o 

qual deverá ser feito com prioridade alta e aviso de leitura, juntando-se 

aos autos.

Ressalto que no mandado DEVERÃO CONSTAR informações ao perito de 

que as despesas de reembolso (passagem, hospedagem e alimentação), 

CORRERÃO A EXPENSAS DA PARTE REQUERENTE.

 Intime-se a requerente para recolher despesas referentes à carta 

registrada, para o efetivo cumprimento, ante a URGÊNCIA QUE O CASO 

REQUER.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de março de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10607 Nr: 627-64.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO, LENIRA CARVESAN MOMO, GILNEI 

ANTONIO MOMO, ADRIANA MEDIANEIRA RIGHI DE RIGHI MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, LOURIVAL 

LOUZA JÚNIOR, ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO 

- OAB:12.027, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - OAB:5102-A/GO, 

SAUL RIBEIRO DE ASSIS NETO - OAB:8812-A/MT, THIAGO PEREIRA 

GOMES RIBEIRO - OAB:29582/GO

 Autos: 627-64.2006.811.0049 - Código: 10607

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o imóvel disputado neste feito também 

é objeto de diversos outros litígios individuais, sendo certo que em todos 

eles a FAZENDA CALIFÓRNIA figura como parte autora ou ré. Diante 

disso, atento aos princípios da economia e celeridade processual, bem 

como ao princípio constitucional da razoável duração do processo, 

entendo que a realização de audiência conjunta é medida que se impõe, 

independentemente da fase processual de cada feito, já que não haverá 

retrocesso ou renovação de prazo nos processos maduros, mas tão 

somente oportunidade para as partes se manifestarem e permitir ao 

magistrado uma visão panorâmica e atualizada de todas as demandas, a 

fim de se evitar decisões contraditórias.

Fixadas as premissas acimas e constatada a necessidade de realização 

de audiência conjunta, faz-se necessária estabelecer a sequência em que 

as partes (seus patronos e eventuais assistentes técnicos) serão 

ouvidas. Assim, a fim de otimizar e racionalizar os trabalhos de oitivas das 

partes em relação aos feitos de código nº 3556, nº 10607, nº 10613, nº 

10682, nº 11043, nº 17831 e nº 5475, DESIGNO o dia 16 de abril de 2018, 

das 12 às 18:00 horas, para a audiência de oitiva dos representantes da 

Fazenda Califórnia, para se manifestarem oralmente em relação a todos os 

feitos, podendo as partes adversas, quando autorizadas, fazer apartes 

de até 03 (três) minutos.

POSTERGO a análise dos eventuais requerimentos destes autos para 

após a realização da audiência conjunta.

Intimem-se as partes e os interessados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4218 Nr: 866-10.2002.811.0049

 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: LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAULO NARDELLI, ARCOBRÁS 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, GERALDO PAULO NARDELLI 

JUNIOR, DENISE RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO 

NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - 

OAB:61.988, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, MÔNICA CRISTINA 

PASSOS PEDROTTI DE ANDRADE - OAB:260.303, SÉRGIO ROBERTO 

JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido da parte requerida, juntado às fls. 1.005, para 

designação de data para inspeção judicial nesses autos, em mesmo dia 

que a já determinada no processo de Reintegração de Posse (nº 

240-29.2018.811.0049 - Código 63982).

 Decido.

Considerando a proximidade da data da inspeção judicial no processo 

código 63982, POSTERGO a análise do pedido de designação de eventual 

inspeção judicial, neste feito, para após a realização das audiências 

conjuntas (02 e 03.04.2018), quando os autos deverão voltar conclusos 

para este fim.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 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: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 

de 10 (dez) dias, cerca do laudo pericial juntado aos autos às fls. 78/103.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54608 Nr: 1297-53.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE AMÉRICO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 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 

de 10 (dez) dias, cerca do laudo pericial juntado aos autos às fls. 51/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52210 Nr: 121-39.2016.811.0049

 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: ICBA, MEIRIMAR BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência Parcialmente Positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 1823-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTÔNIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a proximidade da audiência; bem como a devolução do 

mandado sem cumprimento pelo oficial de justiça (fl. 72), nos termos da 

legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar a patrona do requerente para que providencie a 

presença do réu na oralidade, em razão de não haver tempo hábil para 

nova tentativa de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 1895-70.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUIS GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER APARECIDO REINALDO 

- OAB:316.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimação do patrono da 

requerente, pata manifestar-se/tomar ciência do Laudo de Avaliação de fl. 

15/20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57148 Nr: 2574-07.2016.811.0049

 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: JOANA MUNIZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora requer prioridade no presente feito, para que lhe seja 

proferida a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23642 Nr: 853-93.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ONÇA PRETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comarca de Goiânia/GO. Diligência Parcialmente Positiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2615-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 A embargante requer a designação de audiência preliminar de justificação 

de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14256 Nr: 1844-11.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A W SPANHOLI MADEIREIRA, ALOYR 

WANDERLEY SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comarca de Nova Xavantina/MT. Diligência Negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 935-90.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MENDONÇA CRUVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420 -OAB/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI - OAB:214.154 OAB/SP, 

THAYS FREITAS GOMES - OAB:261.243 -OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comarca de Brasília/BF. Diligência Positiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 2219-02.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA SOUSA, ANTÔNIO 

MARCOS SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes acerca da audiência designada para o dia 
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10/04/2018 às 14h45min, no Juízo Deprecado (fls. 161), nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 2219-02.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA SOUSA, ANTÔNIO 

MARCOS SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes acerca da audiência designada para o dia 

10/04/20118 às 14h45min, no Juízo Deprecado (fls. 161), nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62952 Nr: 2778-17.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO RAPHAEL GARCIA 

RESENDE DE DEUS - OAB:45.081, RAFAEL DAMÁSIO BRASIL GARCIA - 

OAB:46.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerente reside em outro Estado; bem como a 

proximidade da sessão de mediação, nos termos da legislação vigente e 

do Prov.56/7-CGJ, impulsiono os autos para intimação dos advogados da 

parte autora, para que tome ciência/ou se manifeste quanto ao teor da 

certidão do oficial de justiça, onde certifica que a requerida não foi 

localizada no endereço declinado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000057-75.2017.8.11.0049 REQUERENTE: DINACY CUNHA DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por DINACY CUNHA DE ARAUJO, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, em que foi inscrita indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito pela reclamada, haja vista não possuir débitos com o 

mesmo. A reclamada informa que o débito se refere à fiança prestada pela 

reclamante ao seu esposo referente a um crédito do PRONAF, junta 

apenas telas sistêmicas com informações do contrato. É o breve relato. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. A reclamada não fez prova 

contrária dos fatos apresentados na exordial, ao que informa que a 

reclamante é fiadora, contudo, não junta aos autos cópias do referido 

contrato com a prestação da referida fiança, ao que sem a comprovação 

documental a fiança é inexistente. Ainda, a inscrição indevida no cadastro 

de proteção ao crédito por fiança inexistente sem dúvida é um ato ilícito 

passível de indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FIANÇA C/C DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - AFASTADA FIANÇA BANCÁRIA - PRORROGAÇÃO 

AUTOMÁTICA - INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR - 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À FIANÇA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA NO PERÍODO CONTRATADO 

- INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

BANCO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS DEBATIDOS -RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 16283 MS 2008.016283-0, Relator: Des. 

Oswaldo Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 09/02/2009, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 20/03/2009) Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de 

indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de 

ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar 

negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem 

decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de 

dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. 

Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; 

REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 

727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Assim, 

evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 
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critérios e, tenho como razoável o valor R$4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da exordial 

para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nos autos, proibindo 

a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente as dívidas em 

questão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais e indefiro pedido de 

indenização por danos morais B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$4.000,00(quatro mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); Confirmo 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, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000057-75.2017.8.11.0049 REQUERENTE: DINACY CUNHA DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por DINACY CUNHA DE ARAUJO, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, em que foi inscrita indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito pela reclamada, haja vista não possuir débitos com o 

mesmo. A reclamada informa que o débito se refere à fiança prestada pela 

reclamante ao seu esposo referente a um crédito do PRONAF, junta 

apenas telas sistêmicas com informações do contrato. É o breve relato. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. A reclamada não fez prova 

contrária dos fatos apresentados na exordial, ao que informa que a 

reclamante é fiadora, contudo, não junta aos autos cópias do referido 

contrato com a prestação da referida fiança, ao que sem a comprovação 

documental a fiança é inexistente. Ainda, a inscrição indevida no cadastro 

de proteção ao crédito por fiança inexistente sem dúvida é um ato ilícito 

passível de indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FIANÇA C/C DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - AFASTADA FIANÇA BANCÁRIA - PRORROGAÇÃO 

AUTOMÁTICA - INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR - 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À FIANÇA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA NO PERÍODO CONTRATADO 

- INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

BANCO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS DEBATIDOS -RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 16283 MS 2008.016283-0, Relator: Des. 

Oswaldo Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 09/02/2009, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 20/03/2009) Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de 

indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de 

ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar 

negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem 

decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de 

dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. 

Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; 

REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 

727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Assim, 

evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios e, tenho como razoável o valor R$4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da exordial 

para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nos autos, proibindo 

a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente as dívidas em 

questão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais e indefiro pedido de 

indenização por danos morais B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$4.000,00(quatro mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); Confirmo a liminar deferida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 
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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

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, 

conforme segue abaixo:

* O Edital n° 003/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 004/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CURSOS 

DIVERSOS, conforme segue abaixo:

* O Edital n° 004/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N°. 005/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo 

da Silva Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto 

Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

estabelece a Classificação Provisória conforme item 7.2 e seguintes do 

Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com 

classificação de acordo com a descriminação do curso:

* O Edital n° 005/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33489 Nr: 1883-40.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Elmo Darui, EDEGAR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONNER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124

 DECISÃO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração os petitórios de fls. 379/385, em que as 

partes se manifestaram pelo não interesse na realização de audiência de 

conciliação, DETERMINO o cancelamento da audiência anteriormente 

aprazada.

 No mais, permaneçam os autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Às providências.

Alto Garças/MT, 20 de março de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 161-05.2012.811.0035

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, Rosa Haidar Arbid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A, Paulo Vinícius Silva Goraib - OAB:158.029/SP, Ricardo 

Martinez - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192-MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909-B/MT, Zaid Arbid - 

OAB:1.822-A/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração os petitórios de fls. 283/293, DETERMINO o 

cancelamento da audiência anteriormente aprazada.

 No mais, permaneçam os autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Às providências.

Alto Garças/MT, 20 de março de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 951-91.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:MT-21.481 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568 - B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do executado 

para que esse informe os dados bancários para estorno dos valores 

depositados em Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13942 Nr: 1103-08.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Código n°: 13942

DECISÃO/Mandado de Prisão.

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando MOISES 

PEREIRA DA SILVA NETO.

Aportou-se aos autos ofício oriundo da 3º Vara Criminal da Comarca de 

Rondonopolis/MT comunicando prisão em flagrante delito de reeducando 

MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, pela prática, em tese, do delito 

tipificado no art.157, § 2º, inc. I e II do CP. (fls.410)

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela regressão 

cautelar do regime de pena do reeducando, com a respectiva designação 

de audiência de justificação, ressalvando que o recuperando encontra-se 

preso na cidade de Rondonópolis/MT. (fls.412)

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, verifica-se que o reeducando cometeu novo crime 

no curso da execução, haja vista que supostamente tenha praticado o 

crime tipificado no art.157, § 2º, inc. I e II do CP.(fls.410)

Observa-se que nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, 

constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso. Neste 
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mesmo sentido dispõe o art. 118, I, do mesmo diploma legal que a 

execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, 

com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

É importante destacar, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em análise de caso semelhante a este manteve a regressão do 

reeducando, vejamos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME 

DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO – DESCUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES CONCERNENTES AO REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRÁTICA 

SUPERVENIENTE DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – ORDEM DENEGADA. 

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o 

cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, 

é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo. 

Nesse mesmo sentido é o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal 

preconiza que o apenado ficará sujeito a regressão para regime mais 

gravoso quando praticar fato definido como crime ou falta grave, não 

havendo que se falar em constrangimento ilegal na decisão que 

determinou a regressão de regime em desfavor do paciente. (HC 

169705/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

Cumpre salientar que o acusado cometera crime no curso da execução, o 

que de fato justifica a regressão para regime mais gravoso de 

cumprimento de pena.

Nesse sentido:

 HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE 

REGREDIDO PARA O REGIME FECHADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE 

DA REGRESSÃO PER SALTUM – OFENSA AO ART. 5º, INC. XLVIII, DA 

CF/88 – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTIVAS – ART. 

118 DA LEP QUE PERMITE A REGRESSÃO PARA QUALQUER DOS 

REGIMES MAIS GRAVOSOS – PRESCINDIBILIDADE DO RESPEITO À 

FORMA REGRESSIVA DO ART. 112 DA LEP - PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO HÁ MENOS DE DOIS 

MESES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 

– ORDEM DENEGADA. A execução da pena respeita a individualidade de 

cada condenado, possibilitando ao reeducando merecedor, a finalização 

do cumprimento de sua sanção em regime aberto, por meio da progressão 

de regime, e àquele que se mostra inapto ao regime em que se encontra 

inserido, a regressão para mais gravoso, tudo com o fim de alcançar a 

finalidade de ressocialização inerente à Lei de Execução Penal. O art. 118 

da Lei nº 7.210/84, ao tratar da regressão de regime, não impõe a 

observância da forma progressiva, estabelecida no art. 112, permitindo ao 

d. magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, decidir pela transferência do reeducando, que comete falta 

grave, para qualquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar 

adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso 

ofenda ao disposto no art. 5º, inc. XLVIII, da CF/88. No caso em voga, 

escorreita a decisão do d. juízo das execuções penais, uma vez que, ao 

verificar que logo após a audiência admonitória, na qual alertou o paciente 

das consequências da prática de novo crime doloso, houve o cometimento 

de fato novo, motivo pelo qual, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP, impôs 

a regressão para o regime fechado.

 (HC 117590/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016).

No caso, a inexistência de trânsito em julgado da condenação pela nova 

infração, cometida no curso da execução penal, não é óbice para não 

configurar falta grave, como também não afronta os princípios da 

presunção de inocência e do devido processo legal.

Ademais, para o reconhecimento de falta grave e por consequência se 

opere a regressão cautelar do regime anteriormente aplicado, se faz 

suficiente a notitia criminis (notícia do crime), se exigindo apenas prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria, o que de fato fora 

demonstrado com a juntada nos autos dos documentos de fls.410 

referente a prisão em flagrante do reeducando.

Nesse sentido:

 EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE DELITO. FALTA GRAVE. APLICAÇÃO 

DAS PUNIÇÕES DA REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA 

DATA-BASE E PERDA DA REMIÇÃO. Para a consideração de falta grave 

pela prática do fato definido como delito não se exige a condenação do 

apenado. A Lei de Execução Penal fala em "praticar fato definido como 

crime doloso" e não "ser condenado", e equipara, grosso modo, o 

cometimento da infração penal com a simples falta grave. Para o art. 52 da 

LEP, a sanção disciplinar independe de que o fato ainda seja objeto de 

inquérito ou ação. TJ-RS - Agravo AGV 70049428055 RS (TJ-RS). Data de 

publicação: 01/08/2012.

Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira a conduta do 

recuperando em cometer novo crime, enquanto cumpria sua reprimenda 

em regime aberto, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR do 

recuperando MOISES PEREIRA DA SILVA NETO. para o regime fechado, 

expeça-se o competente mandado de prisão.

Expeça-se carta precatória para que o juízo de Rondonopolis/MT, realize a 

audiência de justificação do reeducando.

CÓPIA DA PRESENTE SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO, OFÍCIO E 

CARTA PRECATÓRIA NO QUE COUBER.

Intime-se o MPE, a defesa e o reeducando.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 2274-53.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Claudinei Singolano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 17683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 1509-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBM, ACGdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao causídico do réu para 

responder ao recurso - ref. 130 - no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 1319-27.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39569 Nr: 1080-86.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 
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OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor das RPVs expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 387 Nr: 304-48.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agrícola s/a.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:18.294/PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las a 

manifestarem-se, no prazo de 10(dez)dias, acerca do arquivamento da 

ação de embargos de código 613, ocorrido em 01/04/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 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: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de Carlos David Daclcin Baptistella visando 

expedição de certidão de objeto e pé referente aos presentes autos de 

Ação de Separação Judicial na qual constam como partes Silvia Ferreira 

Veras Boton e Nelson José Boton.

Aduz, o requerente que a certidão de objeto e pé que pretende servirá 

para instruir o processo administrativo de transferência do imóvel 

matriculado sob o nº7.357 junto ao 02º RGI de Alto Garças/MT.

É o relatório. Decido.

Diz o §1º do artigo 189 do CPC que:

Art. 189 [...]

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo 

de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos 

seus procuradores. [...]

De análise dos autos verifica-se que a parte pretende obter a expedição 

de certidão de objeto e pé do presente processo, no entanto, cumpre 

mencionar que o feito tramita em segredo de justiça, sendo assim, o direito 

de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às 

partes e aos seus procuradores, conforme inteligência do §1º do art.189 

do CPC.

 Consigno que o terceiro que demonstrar interesse jurídico, comprovado 

documentalmente, poderá tão somente requerer certidão do dispositivo da 

sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes do divórcio, 

nos termos do artigo 189, §2º, do Código de Processo Civil.

 Isto posto, indefiro a expedição de certidão de objeto e pé requerida à 

ref.11.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua pertinência.

Cumpra-se. Intimem-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33392 Nr: 1785-55.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaina Camargo de Souza, Odeir Camargo de 

Souza, Tereza de Fátima Umbelina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT.

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e declaração da extinção da punibilidade quanto ao 

crime é mister.DISPOSITIVO.Desse modo, necessário se faz o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à 

suposta prática dos crimes narrados na denúncia e a consequente 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos autores dos fatos ODEIR CAMARGO DE 

SOUZA, TEREZA DE FÁTIMA UMBELINA DA COSTA e ROSAINA 

CAMARGO DE SOUZA, nos termos do art. 107, IV e 109, VI, ambos do 

Código Penal.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO.Após, cumpridas as formalidades legais ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Ciência o Ministério 

Público. Cumpra-se.Alto Garças/MT, 09 de janeiro de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39068 Nr: 1650-61.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de Intimar o 

Advogado do Réu para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 120-85.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Agomar Worst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30124 Nr: 980-62.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Henrique Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30124

 DESPACHO

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das pesquisas efetuadas junto aos 
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sistemas BacenJud e InfoJud, bem como dar andamento ao processo, sob 

pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 16 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 554-79.2014.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thairin Comércio de Som e Acessórios Ltda 

ME, Brás de Espírito Neto, Thairon Rodrigo de Espirito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor dos AR´s acostados aos autos às fls. 96/98, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 1160-44.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5767, Homero Humberto Marchezan Auzani - OAB:MT6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:MT 21.150-A

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

declarar o pagamento da obrigação oriunda do Contrato nº 126.549 – 

Finame Rural (fl. 31), exigida nos autos de Busca e Apreensão nº 

366-23.2013.811.0092 (Código nº 30864), no valor de R$ 87.382,64, e, por 

consequência, condenar a parte ré na obrigação de:a) – restituir, no prazo 

de 10 (dez) dias, a Nota Promissória emitida como garantia do negócio 

jurídico, bem como, no mesmo prazo, tomar as providências cabíveis no 

tocante à baixa da cobrança; b) – pagar à parte autora a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação.Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC.Considerando a sucumbência mínima, 

condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação em danos morais.Traslade-se cópia desta 

sentença para a Ação de Busca e Apreensão nº 366-23.2013.811.0092 

(Código nº 30864), para fins de extinção por perda de objeto. Transitada 

em julgado, arquivem-se.Alto Taquari/MT,16 de março de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36832 Nr: 329-88.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Designo AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 8 de maio 

de 2018, às 14 horas (MT).

 Intimem-se as partes.

 As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, JDBCdO, VSdO, JASdO, MdOC, MASdO, 

MSdOG, MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da Silva - OAB:7603-B/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hélber de Oliveira 

Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira Freitas - OAB:MS - 

9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira 

- OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de Miranda - OAB:18.969 MS, 

Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MT, Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT, Ney Gomes de Castro - OAB:22.381/GO, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de 

Mello - OAB:5124/MS, Paula Fernanda Matos Onghero - OAB:19358, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Roberto 

Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Código nº 13103

DESPACHO

Defiro o pedido de fls.2624, autorizando o Dr. Marco Aurélio Paiva 

OAB/MS 19.137 retirar os autos em carga, tendo em vista tratar-se de 

advogado representante do inventariante dos autos.

Alto Taquari/MT, 21 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000113-76.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000113-76.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre o petitório do executado. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 932-69.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 
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Leal - OAB:14398/MT

 Código 31397

SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fl. 67 como razões de decidir e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato Helton Alves da 

Silva, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do 

artigo 107, IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 932-69.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar o denunciado 

e seu advogado acerca da respeitável sentença extintiva prolatada nos 

autos, a seguir transcrita: "Acolho a manifestação ministerial de fl. 67 

como razões de decidir e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fato Helton Alves da Silva, em decorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. Certificado o 

trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao arquivo 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de nova 

determinação".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-63.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000034-63.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente 

impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciando o referido 

prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do 

artigo 535, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Alto 

Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-55.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000041-55.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000042-40.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000042-40.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-25.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000043-25.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-10.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000044-10.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000045-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

1000045-92.2018.8.11.0092, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão 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)

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 DECISÃO Número do Processo: 

8010124-50.2014.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S/A Defiro os pedidos (12308385), para determinar a 

correção da autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, consignando 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será 

realizada na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista 

no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Alto Taquari/MT, 20 de março 

de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão 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 DECISÃO Número do Processo: 

8010039-98.2013.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: DEIVSON ALAN MARQUES 

RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Defiro os pedidos 

(12318209), para determinar a correção da autuação, fazendo constar 

“Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, consignando que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será realizada na forma do § 

2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A 

impugnação somente poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro 

de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, 

saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, para 

que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de 

Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do 

mesmo código. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito
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Decisão 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 DECISÃO Número do Processo: 

8010070-21.2013.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

DORVALINA CANDIDA FERREIRA NETA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Defiro o pedido do requerente, 

para determinar a correção da autuação, fazendo constar “Procedimento 

de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A 

intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 do 

NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC), sem 

prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A impugnação somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à 

sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que 

transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, para que seja levada a 

protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Alto 

Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão 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 DECISÃO Número do Processo: 

8010108-96.2014.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: JOAO 

FERREIRA BORGES FILHO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Defiro o 

pedido do requerente, para determinar a correção da autuação, fazendo 

constar “Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, consignando que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será realizada na forma do § 

2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A 

impugnação somente poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro 

de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, 

saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, para 

que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de 

Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do 

mesmo código. Alto Taquari/MT, 20 de março de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-35.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELAN BATISTA DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAPYTTO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PRODUTOS PARA LIMPEZA EM N S 

DAS GRACAS ? POLYLAR (REQUERIDO)

ADDRESS LOGISTICA E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

CREDITAR FACTORING, FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLECIO SOUZA NUNES OAB - MG107042 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

8010082-35.2013.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: 

VALDELAN BATISTA DA COSTA - ME REQUERIDO: ADDRESS LOGISTICA 

E SERVICOS LTDA, JAPYTTO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PRODUTOS 

PARA LIMPEZA EM N S DAS GRACAS ? POLYLAR, CREDITAR 

FACTORING, FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por CREDITAR FACTORING, FOMENTO COMERCIAL 

LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os 

pedidos iniciais (7168402). Aduziu a parte embargante que na sentença 

embargada ficou reconhecido o pagamento pela autora à primeira ré, 

contudo esta não era mais detentora dos direitos creditórios, configurando 

assim um pagamento indevido, devendo a mesma efetuar o pagamento 

novamente, porém ao suposto verdadeiro credor (Requerido). Por fim, 

requer a reforma da decisão, sendo declarado legítimo o débito e a 

condenação da parte autora a pagar à segunda ré p valor de R$654,25, 

referente ao débito ainda não adimplido, custas e despesas cartorárias. É 

o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela 

parte embargante, entendo que a decisão embargada não possui qualquer 

contradição, uma vez que todas as questões levantadas pelos 

embargantes foram apreciadas. Na realidade, tem-se um 

descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível para 

impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à superior 

instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Efeitos 

modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a parte 

simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por 

isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO 

os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença 

embargada. Intimem-se. Alto Taquari/MT, 21 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-13.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO)

CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO OAB - PR38952 (ADVOGADO)

KAMILA OLIVEIRA PARENTE OAB - PR52677 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

8010303-13.2016.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Claudemir da Silva Santos em face 

da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Aduziu a parte 

embargante que na sentença embargada houve omissão e contradição 

quando definiu que o requerente não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse o suposto encerramento de sua conta junto 

a reclamada, uma vez que compulsando os autos verifica-se que a conta 

aberta perante o banco embargado era conta poupança que não gerava 

taxa. Alegou ainda que na sentença embargada destacou que a parte 

autora não juntou aos autos pesquisa que constasse o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito formalizado por documento oficial, contudo, 

declara que consta nos autos consulta no Serasa Experian que 

comprovou a restrição aos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, requer 

a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os 

argumentos lançados pela parte embargante, entendo que a decisão 

embargada não possui qualquer contradição, uma vez que todas as 

questões levantadas pelos embargantes foram apreciadas. Na realidade, 

tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível 

para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à 

superior instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Efeitos 

modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a parte 

simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por 

isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO 

os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença 

embargada. Intimem-se. Alto Taquari/MT, 21 de março de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 1857-67.2012.811.0038

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Araputanga Ltda, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT

 Certifico envio de Carta Precatória ao PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL ( 

TJMT ), Código de rastreabilidade: 81120183236869 à Código de 

rastreabilidade: 81120183236871.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17963 Nr: 1262-44.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio Cunha, Antonia Cecilia 

Martinhao Costa, Joaquim Tanaka Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66160 Nr: 1554-45.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcos Jhones de Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Patricia Serão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente MARCOS JHONES DE SOUZA LUIZ, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73939 Nr: 916-44.2017.811.0038

 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: Ivanilde Eduardo Passos, Eutália Eduardo Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, 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:

 (...)DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR - 

CURATELA PROVISÓRIA – do(a) interditando(a) EUTALIA EDUARDO RIOS 

e nomeio a requerente IVANILDE EDUARDO PASSOS, (...) 

Consequentemente, DETERMINO que lavre o termo de curatela provisória 

(...) DETERMINO a citação/intimação do(a) interditando(a) para que, em 

AUDIÊNCIA DESIGNADA para o dia 17 de abril de 2018 (terça-feira), às 

13h40min, compareça para ser entrevistado(a) minuciosamente acerca de 

sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e 

afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento 

quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser 

reduzidas a termo as perguntas e respostas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2645-08.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlino Lopes Barbosa, Juliano dos Reis 

Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 Intimar a parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97829 Nr: 442-39.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, CMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana lucia - OAB:8311, Ana Lucia 

de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARCOS AURÉLIO BARROS e CÁSSIA MILENE 

ALVES BARROS - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/88.

No que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.

A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome de solteira CÁSSIA 

MILENE ALVES.

Conforme fundamentação suso e previsão legal – NCPC, art. 292, § 3º -, 

corrijo de ofício o valor da causa para R$. 70.866,00 (setenta mil 

oitocentos e sessenta e seis reais) e DETERMINO que faça a 

anotação/adequação disso no cartório distribuidor.

Consequentemente, condeno ambas as partes interessadas no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais remanescentes e 

decorrentes dessa adequação, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, 

sendo os honorários advocatícios da forma pactuada com o patrono. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 317-71.2018.811.0038

 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: GRM, CCdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de GISANDRO RODRIGUES MORAES e CAMILA 

CORREIA DOS SANTOS RODRIGUES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I 

e art. 226, § 6º, da CRFB/88.

No que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.

A mulher/esposa voltará a usar o nome de solteira CAMILA CORRIA DOS 

SANTOS. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62798 Nr: 1435-87.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 (...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 -, a 

prescrição da pretensão executória estatal – CP, art. 107, IV c/c art. 109, 

V c/c art. 115- e, em relação à pena de multa (dívida de valor) imposta e 

pendente de pagamento, DETERMINO que oficie à Fazenda Pública 

(Procuradoria Geral do Estado) com a certidão para que promova a 

execução fiscal – Enunciado n. 521 da Súmula do STJ (STJ. 3ª Seção. 

Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015).

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

o descrito no art. 1.387, da CNGC.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos com as baixas 

necessárias.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.

P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao requerente para tomar ciência dos Embargos de 

Declaração apresentados pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 8010078-24.2017.8.11.0038 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Diante disso, impulsiono os 

autos no sentido de INTIMAR a parte requerente para apresentar 

Contrarrazões no prazo legal. ARAPUTANGA, 21 de março de 2018 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (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 ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade de 

Embargos de Declaração Processo n. 1000095-23.2017.8.11.0038 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. 

Diante disso, compulsiono os autos no sentido de intimar a parte contrária 

para tomar ciência dos Embargos de Declaração apresentados. 

ARAPUTANGA, 21 de março de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-40.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. JOSETTI NETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO)

 

Certifico expedição da Certidão de Crédito Judicial para Protesto. Desta 

forma, INTIMO a parte requerente para retirar a referida certidão nesta 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-59.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida pelo motivo "mudou-se", bem como indicar 

novo endereço para as futuras comunicações, sob pena de extinção do 

feito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20030 Nr: 387-08.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum -Sicredi 

Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel José Mansur Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Júnior - 

OAB:5.688/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT/7.133, Ziláudio Luiz 

Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Oliveira da Silva - 

OAB:9395/MT

 Certifico que transcorreu in albis o prazo para que o Executado efetuasse 

o pagamento do débito, ainda que devidamente intimado via DJE/MT, por 

meio de seu procurador. Posto isso, nos termos do art. 152, VI,CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de 

seu procurador, para trazer aos autos planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 536-23.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Lat Unilac Ltda, Mario 

Mendonça Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18589 Nr: 492-19.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espedito Fialho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Em prosseguimento ao determinado, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o Exequente para dar regular 

andamento no feito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17718 Nr: 1316-12.2008.811.0026

 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: Diomar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345

 Intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, par que manifeste-se requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58964 Nr: 1720-48.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado constituído, via Dje, para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto pela Autarquia Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 425-39.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA SILVA DE CARVALHO - 

OAB:33246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 1865-75.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JARBAS PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21607 Nr: 116-62.2011.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derivalda Pales da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Cuida-se de medida cautelar de sequestro de veículo 

ajuizada por MARIA DE LOURDES COSTA em face de DERIVALDA PALES 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

Entrementes, a requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – fl. 58.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 714-02.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Rosalina da Silva Neto, Jilmara Lima 

Viveiros, Narred Valadares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando o Exequente via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para 

manifestar-se conforme determinação de fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16384 Nr: 1-45.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

notadamente em relação a devolução da carta precatória por falta de 

diligência.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II – Transcorrido o prazo do item in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22292 Nr: 805-09.2011.811.0026

 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 Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Em cumprimento à decisão de fls. 80, INTIMA-SE o Requerido, na pessoa 

de seu patrono devidamente constituído, para que indique o atual 

endereço da Comunidade Terapêutica Marcio Antônio Martins ou, 

querendo, manifeste o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14815 Nr: 3226-45.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacado de Confecções Lopes Ltda- Me, 

Marilda Lopes Machado, Shirley Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Certifico que expirou o prazo da suspensão solicitada pela parte 

Exequente. Posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os 

autos intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador, 

para manifestar-se requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 1320-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da devolução da Carta Precatória, cuja finalidade era 

a citação do Requerido, indicando nos autos o endereço atualizado do 

Requerido, bem assim requeira o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15029 Nr: 144-69.2007.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Justiça Pública - Arenápolis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Diante do teor constante na certidão do Sr. Meirinho juntada as p. 235, 

donde extrai que a Testemunha arrolada em comum pela Defesa e 

Acusação, Sra. Marilza Soares Godi, não fora encontrada no endereço 

declinado nos autos, Intima-se o Acusado, na pessoa de seu Defensor 

Dativo, via DJe, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41382 Nr: 1552-22.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Sena Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Pela presente, em cumprimento ao item III da decisão de fl. 120, intimo a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, de modo que o decurso de 10 dias in 

albis será considerado como anuência e o processo será extinto pela 

satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16245 Nr: 1338-07.2007.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Vieira da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:MAT. 1585248, Fernanda Vilela Zagatto - OAB:Mat. 1553487/MT

 Em cumprimento ao item III da decisão de fls. 135, nos termos do art. 152, 

VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto a lide, de modo que o decurso de prazo de 10 dias in albis será 

interpretado como anuência e o processo será extinto pela satisfação da 

obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 798-51.2010.811.0026

 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: Genaldo Alves Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Ferreira de Oliveira, Valdenir Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Sandro Leite dos Santos - OAB:7532/MT

 Certifico que transitou em julgado a sentença proferida nos autos em 

epígrafe. Posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os 

autos intimando o executado para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9039 Nr: 326-60.2004.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POTIGUAR- Rolamentos Comércio e Importações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Eustáquio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Maria Margarita La 

Regina - OAB:97954/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolha o valor da diligência do senhor Oficial de Justiça, a fim de que seja 

efetivado o registro da penhora realizada nos autos junto ao CRI local, bem 

como para que seja realizada a avaliação do imóvel penhorado, tal como 

determinado na decisão de fl. 25. Informamos que as respectivas guias 

deverão ser emitidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, devendo a parte atentar-se para a quantidade de atos a serem 

cumpridos, colacionando nos presentes autos o competente comprovante 

de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2548 Nr: 9-38.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Frutas Maringá Ltda., Osvaldo 

Teruaki Takano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Maria José do Nascimento - Procuradora da 

UNIÃO - OAB:6.903B/MT, Maurides Celso Leite - OAB:3.042-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Exequente, através de 

seu representante legal, da decisão que determinou a suspensão do 

presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18714 Nr: 612-62.2009.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiney Ferreira de Oliveira, JDC - Nortelândia - MT - 

Vara Única

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 VISTOS.

Cuida-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Nortelândia/MT, tendo 

como partes Valdiney Ferreira de Oliveira e Valdenir Grigio, visando a 

penhora de bens de propriedade da parte devedor, ora Valdenir.

 Auto de penhora, avaliação, depósito e intimação as fls. 19/21.

Impugnação a execução as fls. 25/031, requerendo a anulação da 

penhora, alegando como preliminar a incorreção da penhora.

Decisão a fl. 34, recebendo a impugnação sem efeito suspensivo.

Ofício n. 053/2018-EJN solicitando a devolução desta independentemente 

de cumprimento – fl. 36.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De início, anoto que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que as partes firmaram acordo no processo principal n. 

697-38.2006.811.0031, o qual foi homologado pelo juiz deprecante e o 

processo foi extinto com resolução do mérito em 17.01.2018.

Pois bem. Diante disso verifico a perda do objeto da impugnação a 

execução/penhora, portanto mister a extinção sem resolução de mérito, à 

luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO a impugnação a execução, sem a 

resolução de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 
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Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Ademais, tendo em vista que solicitaram a devolução da presente missa 

independente de cumprimento, DEVOLVA-SE à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, com urgência.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-77.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCELO DE CARVALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL ASSEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010008-77.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SEBASTIAO MARCELO DE 

CARVALHO BARBOSA REQUERIDO: CALCARD, TOKIO MARINE BRASIL 

ASSEGURADORA S/A Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J A OLIVEIRA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010056-70.2015.8.11.0026 REQUERENTE: J A OLIVEIRA FILHO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Diante do trânsito em julgado do acordão (id nº 

9539955), intime-se a parte requerida para que pague o valor da 

indenização arbitrada em sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) [CPC/2015, art. 523, 

caput e § 1º, c/c art. 52, III e IV, Lei nº 9.099/95], podendo depositar em 

juízo a importância acaso houver dificuldade de pagamento direto ao 

credor ou resistência deste, a fim de evitar a incidência da multa 

[Enunciado nº 106 do FONAJE]. No caso de depósito judicial, abra-se vista 

a parte requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, sem notícia do pagamento, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nortelândia-MT, 20 de 

março de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000232-41.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Tendo em vista que a parte autora não especificou o cálculo 

aritmético para a atualização do valor da dívida, tampouco anexou memória 

de cálculo, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial juntado aos autos demonstrativo de débito 

atualizado, conforme art. 798, I, “b”, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Sem prejuízo, retifique-se o cadastro do polo passivo da 

demanda, substituindo Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT por 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR GONCALVES RODRIGUES (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010107-13.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CLEUMIR GONCALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Diante do requerimento de 

cumprimento de sentença pelo Promovente/exequente (id nº 10802649), e 

a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes 

do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento 

da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes 

providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Atualize-se o débito, observando os termos da sentença/acordão. c) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). d) 

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em caso de 

não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-62.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-62.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Cumpra-se as determinações contidas na decisão/sentença retro. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010215-86.2010.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAMARIA MACHADO FERREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

ROSA PRESENTES E FLORICULTURA -ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010215-86.2010.8.11.0026 EXEQUENTE: ROSA PRESENTES E 

FLORICULTURA -ME, ROSAMARIA MACHADO FERREIRA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: MARCIA RODRIGUES DE SOUZA Vistos. Cumpra-se as 

determinações contidas na decisão do id 11371454. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010202-19.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VIEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEAGRO ASSESSORIA AGROPECURIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

8010202-19.2012.8.11.0026, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

EXEQUENTE: WESLEY VIEIRA DE ALMEIDA EXECUTADO: ASSEAGRO 

ASSESSORIA AGROPECURIA LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95. É o breve relatório. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Sobre situação como a que ocorre no presente feito, o 

nosso Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser 

adotada, senão vejamos: Dispõe o art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, que: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III - por não promover 

os atos e as 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 no prazo de 5 

(cinco) dias.(...). No caso em comento, a desídia do exequente é 

clarividente, eis que intimado pessoalmente para manifestar-se nos autos 

sob pena de extinção, na pessoa de sua genitora (id nº 7973261), este 

permaneceu inerte. Ainda que a intimação não tenha sido realizada 

diretamente à pessoa do autor da ação é o entendimento dos Juizados 

Especiais Brasileiros que “a correspondência ou contrafé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor” (Enunciado nº 05, do FONAJE). Desta forma, tendo a 

intimação sido realizada por oficial de justiça no endereço apresentado 

pelo exequente, tenho por válida a sua intimação realizada em 30/11/2016, 

com a certidão de intimação juntada 31/05/2017. Não havendo qualquer 

manifestação do exequente após a juntada do mandado de intimação, a 

extinção do feito com base no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

de Processo Civil é medida imperativa. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda com fundamento no artigo 

485, inciso III, §1º do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, pois incabíveis neste rito. Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 20 de março de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico e dou fé que houve o agendamento do pagamento da guia de 

expedição de carta precatória para a data de 21/03/2018. Desta forma, a 

expedição será feita após a confirmação do pagamento da guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58427 Nr: 1522-87.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 A princípio, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 111, 

pelos motivos ali expostos.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

julho de 2018, às 16h45min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação, bem como os 

advogados de defesa.

Oficie-se ao Juízo deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida no processo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 468-91.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte sobre o despacho de fls. 

114.

"Vistos etc. Defiro o pedido das advogadas substabelecidas retro (fl.113), 

devendo a Secretaria promover o cadastro destas aos autos, bem como 

encaminhar as futuras intimações a elas, sob pena de nulidade. No mais, 

intimem-se as causídicas do autor, para que requeiram o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 2271-41.2014.811.0088

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE DE ARIPUANÃ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entender por direito no prazo 05 (cinco) 

dias, haja vista a citação do requerido na ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 3692-95.2016.811.0088

 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: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO SER DEPOSITADO 

NA CONTA Nº. 13.200-4 AGÊNCIA Nº. 1471-0 BANCO DO BRASIL EM 

NOME DE JD COMARCA DE ARIPUANÃ/MT, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NO VALOR DE R$ 168,00 (CENTO E 

SESSENTA E OITO REAIS), PARA A FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE BUSCA APREENSÃO E CITAÇÃO NO ENDEREÇO 

INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35998 Nr: 743-45.2009.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em contato telefônico (69-3481-2279) 

com o servidor Gelson de Medeiros (Mat.0029394) da Comarca de Espigão 

do Oeste/ RO, o mesmo informou que a carta precatória de fls.217 fora 

distribuída com o código 7000887-22.2018.822.0008, e encontrasse 

aguardando cumprimento de mandado de oficial de justiça.

Jaqueline Freire Nogueira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2445-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Nocente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício de ref. 39, nomeio para a realização da perícia 

médica, o médico Dr. ALCIMAR BEZERRA SOARES, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes – 473,§3º, CPC.

Fixo de imediato – CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – CPC, art. 477, caput, que poderá ser prorrogado pela metade 

por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse – CPC, art. 477.

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

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 e nos termos da Resolução n. 305/2014-CJF.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF e sendo possível ultrapassar 

em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela V, fixo/arbitro os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau de 

especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.

Diante disso, DETERMINO:

a) a intimação do perito, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 

158, inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.

b) a intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).

c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .

d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as partes para 

o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, volte-me concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68253 Nr: 2794-48.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ruivo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Ante o teor do ofício de ref. 36, nomeio para a realização da 

perícia médica, o médico Dr. ALCIMAR BEZERRA SOARES, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes – 473,§3º, CPC.Diante disso, 

DETERMINO:a) a intimação do perito, com as advertências legais – CPC, 

arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 

305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, 

apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no 

prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos 

a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado 

cópia reprográfica dos quesitos .d) estabelecido e informado pelo perito 

data, hora e local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem 

as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para 

c iência e efet ivo comparecimento daquele que ser á 

examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68743 Nr: 3117-53.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES TERESA GUAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural com pedido de antecipação de tutela, proposta 

por IRES TERESA GUAREZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido à ref. 4.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

9.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 19.

À ref. 28 consta certidão informando o decurso do prazo para as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Contudo, embora conste dos autos certidão de decurso de prazo para as 

partes especificarem as provas que pretendem produzir, verifico que 

tanto na inicial quanto na contestação pugnaram pela oitiva de 

testemunhas e depoimento pessoal da autora.

 Assim, entendo prudente a designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de julho de 2018, às 15h30min, devendo as partes apresentar rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo comparecerem ao ato acompanhada de 

suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 670-27.2015.811.0100

 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: CAVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o requerimento da parte requerente no sentido de expedição de 

ofícios aos órgãos públicos e empresas prestadoras de serviço público 

para fins de localização do endereço da parte requerida, uma vez que isto 

é ônus da parte requerente quando da propositura da ação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO.

I - É do exequente a incumbência de localizar e informar os bens do 

devedor capazes de satisfazer o débito. Não cabe ao judiciário efetuar 

buscas quando não comprovado que o Autor esgotou as possibilidades 

para a localização dos referidos bens;

II - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

( T J A M  -  P r o c e s s o :  A I  4 0 0 0 2 4 4 4 8 2 0 1 5 8 0 4 0 0 0 0  A M 

4000244-48.2015.8.04.0000 - Terceira Câmara Cível – Publicação: 

04/03/2015 – Relator: João de Jesus Abdala Simões)

Diante do exposto, intime-se a parte requerente para que informe o 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 1351-31.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSJ, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.

DETERMINO a remessa dos autos à Secretaria do Juízo, para que marque 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, conforme disponibilidade da agenda da 

conciliadora.

Intimem-se as partes acerca da aludida audiência de conciliação, sob as 

advertências contidas no art. 334, § 8º do NCPC, vejamos:

§8º - 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.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício/mandado/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68821 Nr: 3565-87.2017.811.0100

 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: ADEMIR CANDIDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO FINASA BMC S.A, LUIZ ELIAS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 68821

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS ORAIS C/C ANTECIPACAO DE TUTELA 

“INAUDITA ALTERA PARS” DE SUSPENSAO DE DÉBITO EM CONTA 

BANCÁRIA E COBRANÇAS proposta por ADEMIR CANDIDO DE PAULA em 

face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A e LUIZ ELIAS GONÇALVES.

Inicialmente, DEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita, haja 

vista a condição de hipossuficiência do autor.

Ato contínuo, DETERMINO a remessa dos autos à Secretaria do Juízo, 

para que marque AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, conforme disponibilidade 

da agenda da conciliadora.

Intimem-se as partes acerca da aludida audiência de conciliação, sob as 

advertências contidas no art. 334, § 8º do NCPC, vejamos:

§8º - 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.

Por ora, postergo a análise do pedido liminar.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício/mandado/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 65613

 Inicialmente, nos termos do art. 562 do NCPC, DESIGNO audiência de 

CONCILIAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO para o dia 04/04/18 às 14h00min (horário 

de Mato Grosso) com a presença do Juiz.

DERTERMINO a intimação do autor por meio de seu advogado via DJE, bem 

como a intimação/citação da ré por meio de oficial de justiça, para o 
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comparecimento em audiência, sob as advertências contidas no art. 334, § 

8º do NCPC, vejamos:

§8º - 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.

Ato contínuo, por ora, POSTERGO a análise do pedido liminar de 

reintegração de posse.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 458-98.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado via DJE, para que 

promova a juntada da certidão de nascimento atualizada, em que conste o 

nome do requerido como pai da menor, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69437 Nr: 403-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JQDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSR, VRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69437

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DE GUARDA PROVISÓRIA proposta por JOÃO QUINTINO DE 

LIMA em face de MADIANA SILVA ROMÃO e VALDINEI ROBERTO DE 

LIMA, com relação aos menores LORRAINI CRISTINA ROMÃO DE LIMA, 

IANCA RAIANE ROMÃO DE LIMA e LUIZ HENRIQUE ROMÃO DE LIMA.

 Inicialmente, defiro a concessão do benefício da justiça gratuita, vez que 

vislumbro a hipossuficiência financeira do autor.

Ocorre que, com vistas à fiel análise do pleito liminar, DETERMINO, que 

seja realizado, no prazo de 30 dias, estudo psicossocial, com a juntada 

aos autos das informações colhidas, pela Equipe Interdisciplinar deste 

Juízo e pelo Conselho Tutelar, na residência do Sr. JOÃO QUINTINO DE 

LIMA (avô paterno dos referidos menores), a fim de se apurar se aquele 

possui condições para exercer a guarda unilateral dos seus netos.

Após a juntada dos aludidos estudo, abra-se vistas ao MP para 

manifestação no prazo legal.

Em seguida, tornem os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como 

mandado/ofício/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1331-74.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casarte Movéis e Eletrodomésticos, TITO TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ROSA HAHN-ME, B D VEST 

CONFECCÇÕES LTDA, BETEX CONFECÇÕES EIRELI EPP (BRUNERI E 

CALSAVARA LTDA- LAÇOS E TIRAS), D HERREIRO CONFECÇÕES LTDA, 

D L LOURENÇO INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA -ME, HIPPNOSE 

INDUSTRIA E COM. DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA- ME ( RAIO DE 

SOL), MAGALHÃES INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME 

(MAGALHAES CONFECÇÕES), MAR NORTE CONFECÇÕES LTDA -ME, 

MEGADOSE INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, PEREIRA & 

VESHI LTDA-ME, PRADO CHAVES INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES 

LTDA, PWC PERFECT COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA-ME (PERFECT 

WAY MIXED, R G DA SILVA CONFECÇÕES -ME (TREZZAFIO, ROSSETI & 

ROSSETI LTDA-ME (VANIA CAMARGO), RUCALQUI & COELHO LTDA-ME, 

VEST BRASIL LTDA EPP (OFFICE -FIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Tadeu Gil Prates - 

OAB:15742- MT, Altimar Pasin de Godoy - OAB:OAB/PR 17398, Ana 

Paula Cardoso Momesso - OAB:OAB/PR 46.229, Carlos Eduardo 

Pinto - OAB:OAB/PR 10.534, Deise Soares - OAB:OAB/SP 132.647, 

Juliano José Ribeiro - OAB:OAB/PR 40.771, Maurício Gonçalves 

Pereira - OAB:OAB/PR 34.718, MILTON TAMURA - OAB:10447/O

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pela 

parte autora às fls. 715/716 e, consigno que as testemunhas arroladas, 

quais sejam: Ismael da Silva Júnior, Ismael da Silva e Gisele Reikemback 

deverão comparecer em audiência independente de intimações.

Defiro, também, a produção da prova oral, igualmente requerida pela parte 

autora, concernente ao depoimento pessoal dos representantes das 

empresas requeridas.

Por fim, defiro ainda, a produção da prova documental, também requerida 

pela parte autora.

 Lado outro, em razão da concessão de licença ao Magistrado, nos termos 

do artigo 252, alínea “b” do COJE, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para a data de 03 de maio de 2018 às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17309 Nr: 1234-55.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROBERTO ALBINO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.,

 Em atenção ao teor da certidão contida à fl. 1019 deste feito, DETERMINO 

que se proceda a intimação do advogado constituído pelo pronunciado, 

qual seja, Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB / MT n.º 21.907/O, para que 

promova a defesa do acusado, na esfera recursal, mormente interposição 

do recurso previsto no art. 581, IV, do CPP (recurso em sentido estrito), no 

prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 586, do CPP), o que deverá ser 

certificado.

Intime-se.

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória/notificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60205 Nr: 673-45.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Claudio Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gregorio, Osvaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Crystopher 

Strangherlin Brizola - OAB:22583/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Vistos etc.

Defiro a petição à ref. 51 dos autos, em razão do falecimento de um dos 

réus.

Determino o cancelamento da audiência designada para o dia 23/03/2018.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, para que o 
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advogado do réu acione os herdeiros interessados para fins de 

habilitação nos autos.

Intimem-se via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65898 Nr: 1629-27.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAVARI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER SANTOS FERREIRA - 

OAB:29960

 Vistos etc.

Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento pelo 

representante do MP.

Mantenho a decisão agravada pelos os seus próprios fundamentos.

Determino a suspensão do feito até o julgamento do recurso pelo TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 54-86.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA FÁTIMA ASCOLI VINCENZI- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIANA FÁTIMA ASCOLI VINCENZI- ME, 

CNPJ: 08095270000135, Inscrição Estadual: 13.369.126-8. 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: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de DIANA FÁTIMA ASCOLI 

VINCENZI- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

2.058,80 (dois mil cinquenta e oito reais e oitenta centavos)., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 340/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.499,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 56-56.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINHO DOS SANTOS KAPICH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LELINHO DOS SANTOS KAPICH - ME, 

CNPJ: 01919943000266. 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: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de LELINHO DOS SANTOS 

KAPICH - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

3.001,56 (três mil e um reais e cinquenta e seis centavos)., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 338/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.301,83

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474 Nr: 736-90.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESCONETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, PEDRO CESCONETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESCONETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 15952013000138, Inscrição Estadual: 

13.044.369-7. 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: 29/12/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de CESCONETO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA e PEDRO CESCONETO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 22.359,94 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais 

e noventa e quatro centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 12296002346-96/1997, 12696005556-88/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/12/1996

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 52.669,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22291 Nr: 1464-92.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 02687789000126. 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: 03/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAÇA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, na quantia abaixo 
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especificada, referente ao débito de R$ 13.706,80 (treze mil setecentos e 

seis reais e oitenta centavos), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2213/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.158,60

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26501 Nr: 225-18.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Concedo 

o prazo de 5 dias para a defesa apresentar alegações finais. Após 

voltem-me os autos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33533 Nr: 1033-18.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ponderando a situação fática 

apresentada e suas peculiaridades, acolho a manifestação do Ministério 

Público, determinando que o acusado permaneça a realizar as condições 

impostas às fls. 65/66, no entanto, em relação ao comparecimento ao 

fórum, desde já fica autorizado que venha trimestralmente, descrever as 

atividades desempenhadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 1884-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mesmo norte, em relação ao Código de Processo Civil, tem-se a 

previsão do art. 18 do CPC, nos seguintes termos: “Ninguém poderá 

pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico”. Dessa forma, o pedido de afastamento do autor em 

relação à terceira pessoa, sem que esta integre a lide ou que haja 

solicitado tal medida, mostra-se incabível. Importa destacar que o 

Presentante do Ministério Público manifestou-se nos autos, tomando 

ciência dos fatos narrados e informando que serão adotadas medidas 

pertinentes na esfera criminal. Ante o exposto, indefiro as medidas 

protetivas pleiteadas pela requerente às fls. 61/62. Intimem-se. 

Aguarde-se a realização da audiência (fls.65/65,verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 1884-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do 

Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual 

dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, designo audiência de conciliação para o dia 

27 de MARÇO de 2018, às 13h00min, (horário de Cuiabá – MT).Cite-se, o 

requerido acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver auto 

composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC).Intime-se o requerido para comparecer à 

audiência de conciliação designada, devendo constar no mandado as 

advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecerem à oralidade (art. 

334, § 3º CPC).Quanto ao petitório de fls. 61/64, incontinenti, dê-se vistas 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o .  A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37779 Nr: 305-69.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha 

referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. Mantenham-se 

os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40722 Nr: 1817-87.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante do acordo firmado pelas partes, 

HOMOLOGO a consensualidade e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do CPC c/c art. 356, inciso I, do mesmo Codex, JULGO 

ANTECIPADAMENTE PARCIALMENTE O MÉRITO PARA DECRETAR O 

DIVÓRCIO das partes, Adelina Maria Machado e Valdeci Machado de 

Jesus. A autora voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Adelina 

Maria Lucas. Como não houve consenso em relação a partilha dos bens, 

sai a parte requerida intimada para contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Em seguida, intime-se a parte requerente para 

impugnação, no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se.

Diante da nomeação de Medeiros e Pazeto Advogados Associados (CNPJ 

n. 17499116000110) para o feito, fixo os honorários advocatícios no valor 

de 8 (oito) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 15.2), 

devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá 

lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado 

com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34477 Nr: 293-26.2015.811.0110

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 529 de 653



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

O Ministério Público, à fl. 46, manifestou pela designação de audiência de 

justificação, em razão de VANDERSON FERREIRA DA SILVA não ter 

cumprido corretamente as condições impostas em audiência de fls. 36/37.

Assim, tendo em vista o suposto descumprimento da pena, DEFIRO o pleito 

do Ministério Público à fl. 46, e designo audiência de justificação para o dia 

17 de ABRIL DE 2018, às 09h30min.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa para comparecimento na 

solenidade designada.

Advirta o acusado que em caso de comparecimento sem advogado será 

nomeado um dativo.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se o recuperando.

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 689-25.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:MT 10705

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 13 de junho de 

2018, às 14:00 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 452-59.2016.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdcdladaS-SCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC, NC, CC, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 573/583, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação efetuada entre as 

partes e, em consequência, com fulcro no artigo 922, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão da execução pelo período necessário 

até o adimplemento da última parcela do acordo, qual seja, até 

30.03.2021.Findo o prazo, intime-se a parte autora para informar se o 

acordo foi cumprido ou requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Indefiro a expedição de ofício ao 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia 

para fins de certidão de penhor, eis que tal ônus é das partes 

interessadas.Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em 

juízo (fl. 527), qual seja, R$ 420.800,00 (quatrocentos e vinte mil e 

oitocentos reais) na conta informada no item “2” “a”. Após, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos.Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101653 Nr: 740-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DELLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Carta Precatória

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Réu: VANDERLEI DELLANI

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

apresentação de proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 19 de junho de 2018, às 14:45 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público bem como para apresentar as condições 

para a suspensão condicional do processo.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 3911-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANDRA 

HOFFMANN NUERBERG, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, MARILENE PAIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT 10823, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:MT 23412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:MT 19139, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:MT 15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3911-65.2018 (Id. 101685)Tutela CautelarVistos.1. (...) .Assim 

sendo, e considerando a documentação apresentada pelo requerente, 

DEFIRO a tutela cautelar de urgência de natureza cautelar pretendida, nos 

termos do art. 300, §2º c/c artigo, para sequestrar 16.000 (dezesseis mil) 

sacas de soja em grãos, contento 60 kg (sessenta quilos) cada (soja em 

grãos, tipo exportação com até 14% de umidade, com até 1% de impureza 

e com até 8% de avariados, 8% esverdeado e 30% de quebrados), já 

colhidos e depositados na SIPAL Armazéns Gerais ou onde quer que se 

encontrem, cabendo à parte autora as despesas de depósito e 

conservação dos bens sequestrados, cujos valores deverão ser 

indicados nos autos pelo depositário judicial.O sequestro deverá incidir 

sobre a soja de propriedade dos requeridos ou por eles depositadas em 

nome de terceiros, inclusive em nome do endossante, após 28.02.2018 

(data do vencimento da CPR). Nomeio como fiel depositário dos grãos a 

serem sequestrados a pessoa a ser indicada pelo requerente. 2. A fim de 

resguardar os possíveis danos que a parte requerida poderá ter, 

condiciono a expedição do mandado de sequestro a lavratura do 

competente TERMO DE CAUÇÃO do imóvel apresentado à fl. 93.3. 

Cumprido o sequestro, citem-se os requeridos, nos termos do art. 306 do 

NCPC, para contestarem em 05 (cinco) dias, indicando-se provas, sob 

pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente caso não seja contestada (art. 307, NCPC).4. Atente-se o 

requerente para o disposto no art. 308 do NCPC.5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101090 Nr: 469-27.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO LUIZ RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Para análise da petição inicial, intime-se o Embargante para dar 
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cumprimento ao disposto no artigo 917, § 3º do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do § 

4º do mencionado artigo. Para tanto, basta trazer aos autos o débito que 

entende devido de acordo com o título executivo, que elenca os juros a 

serem aplicados.

2. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 823-62.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PAULO BREMBATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição de testemunhas do réu para comparecer em 

audiência, à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, devendo o(a) 

advogado do(a) réu acompanhar o andamento da deprecada naquele 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101465 Nr: 627-82.2018.811.0101

 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: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/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 Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Industrial", 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.: 65022 Nr: 452-18.2014.811.0105

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Souza Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça, através do 

endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64175 Nr: 1579-25.2013.811.0105

 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: Chocolates Garoto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Teroso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leyla Antônia Alioti - 

OAB:72.621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41809 Nr: 1063-73.2011.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TFE, FdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente ainda 

tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide). 

Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para 

quem:“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua 

admissibilidade. As provas propostas passarão por um exame preventivo, 

visando ao indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à 

demonstração de fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se 

dizer que a admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de 

sua utilidade” (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 

Saraiva São Paulo 1.994 pág. 276). Na esteira desse raciocínio, já se 

assentou na jurisprudência o entendimento de que:“sendo o Juiz o 

destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade 

ou não de sua realização"(in RT 305/121). Após, tornem os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38885 Nr: 2102-76.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José do Carmo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos em Correição, conforme teor do ofício n.º 80/2017-GAB-J.Aux;

DEFIRO o pleito ministerial de fl. 171, para tanto EXPEÇAM-SE as cartas 

precatórias constando como prazo para cumprimento aquele previsto no 

artigo 1.362 da CNGC.

Por oportuno, levando em conta que as cartas precatórias não suspendem 

a instrução (art. 222, § 1º, do CPP), INTIME-SE a Defesa para apresentar 

endereço atualizado de suas testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para designação de audiência.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 2077-19.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Melhomem, Eliezer Rodrigues 

Neumann
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar a causídica do autor do fato acerca do 

andamento de f. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 2304-72.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Frá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 Impulsiono autos com a finalidade de intimar a parte requerida acerca da 

realização da audiência designada para o dia 26/04/2018, às 15:00h.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte requerida para efetuar o 

pagamento das guias de distribuição de carta precatória, com a finalidade 

de inquerir as testemunhas arroladas, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67383 Nr: 1290-42.2015.811.0099

 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: FABRICIA JORGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 Vistos...

Considerando o teor da Petição de ref. 36, nada há que ser feito se não o 

cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 23.03.2018, às 

10h20min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 19/04/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 23;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 14 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 139-07.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFN, ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a notícia de pagamento do valor da dívida estampado no mandado de 

prisão (comprovante de pagamento à ref. 71), PROCEDA-SE À SOLTURA 

do executado Leonardo Fernandes, atualmente segregado na Cadeia 

Pública de Aripuanã.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. ENCAMINHAR esta decisão servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Aripuanã, 

colocando o executado IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, salvo se por 

outro motivo estiver preso;

2. Após, INTIMAR a parte-exequente para manifestar-se;

3. Por fim, conclusos.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 20 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 139-07.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFN, ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a notícia de pagamento do valor da dívida estampado no mandado de 

prisão (comprovante de pagamento à ref. 71), PROCEDA-SE À SOLTURA 

do executado Leandro Fernandes, atualmente segregado na Cadeia 

Pública de Aripuanã.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. ENCAMINHAR esta decisão servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Aripuanã, 

colocando o executado IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, salvo se por 

outro motivo estiver preso;

2. Após, INTIMAR a parte-exequente para manifestar-se;

3. Por fim, conclusos.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 20 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 336-06.2009.811.0099

 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): LIDIANE APARECIDA MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 Vistos...

Em que pese o processo estar em fase de sentença, já com alegações 

finais apresentadas, importante ponto se mostrou relevante, qual seja, a 

prova acerca do teor da Lei Municipal 364/2004, invocada pela requerida e 

de aparente relevância para determinar certo aspecto processual.
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 Segundo o art. 337 do CPC/73 (art. 376 do CPC/15, com diferença apenas 

na redação), “A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro 

ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o 

determinar o juiz”.

 É o caso, pois não se encontrou documento que traga a referida norma, 

não fazendo pouco, porém, do art. 44, X, da Lei 407/2005 (fl. 177).

 Assim, converte-se o feito em diligência, isso para:

1.INTIMAR a parte-requerida para, em 10 dias, fazer prova do teor da Lei 

364/2004, alegada por ela, inclusive com indicação de vigência (ou fim 

dela, apontando a data e qual norma a sucedeu, se for o caso);

2.Em cooperação processual, OFICIAR à Prefeitura de Cotriguaçu e à 

Câmara de Vereadores da mesma cidade e solicitar envio de cópia da Lei 

364/2004, inclusive com indicação de vigência (ou fim dela, apontando a 

data e qual norma a sucedeu, se for o caso). PRAZO de 10 dias, sem 

qualquer ônus em caso de intempestividade;

3.Após, com ou sem juntada, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 10 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60123 Nr: 1036-11.2011.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATILDE DUARTE SIQUEIRA, Cpf: 

00100949118, Rg: 1.347.418-9, Filiação: Luiz Duarte e Natalina Maria de 

Jesus Duarte, data de nascimento: 06/04/1965, brasileiro(a), natural de 

Fatima do Sul-MS, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

APARECIDO DE SOUZA SIQUEIRA, Filiação: Antonio Siqueira e Sebastiana 

Francisca de S. Siqueira, data de nascimento: 12/04/1967, brasileiro(a), 

natural de Planalto-SP, casado(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, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de MATILDE 

DUARTE SIQUEIRA e APARECIDO DE SOUZA SIQUEIRA, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, MATILDE DUARTE.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, considerando que o 

pedido de concessão de “justiça gratuita” apresentado em contestação é 

intempestivo, conforme certidão de fl. 26. IV DELIBERAÇÕES FINAISNo 

mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao Segundo Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Figueirópolis d’Oeste/MT, para que proceda à 

averbação na certidão de casamento de n° 341, fls. 41, livro de Registro 

de Casamento B/2.Nomeada como Curadora (fl. 18), fixam-se como 

honorários advocatícios à advogada SARA TONEZER (OAB 9074-A/MT) o 

valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).Nomeado como 

Curador (fl. 08), fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB 9.659-B /MT) o valor de 06 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 18 de setembro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 20 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66733 Nr: 1026-25.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTÔNIO FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos...

Considerando o teor da Petição e atestado de ref. 39, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 01.03.2018, às 

09h00min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 07/05/2018, às 16h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 16;

2. CIÊNCIA ao Ministério Público;

3. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75036 Nr: 2184-47.2017.811.0099

 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: MLDP, PVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL, 

decretando a DISSOLUÇÃO dela, além de DAR POR REALIZADA a partilha 

de bens conforme indicada. Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das 

despesas processuais (o que inclui as custas – art. 84 do CPC) 

remanescentes, se houver.IV DISPOSIÇÕES FINAISNo mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR os requerentes da presente 

decisão.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO, considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 2120-71.2016.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 
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OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Bradesco 

Financiamentos em face de Reginaldo Valetin da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/37.

Foi proferido despacho às fls. 40/41 (Ref: 04) deferindo a liminar pleiteada.

Às fls. 42 (Ref: 04), foi juntado comprovante de inclusão de restrição 

veicular, realizada pelo Sistema RENAJUD.

Todavia, o requerente peticionou às fls. 51/52 (Ref: 14), requerendo a 

desistência da ação, tendo em vista que foi realizado acordo entre as 

partes e foi efetuado o pagamento da divida.

Por fim requer que sejam realizadas as baixas necessárias quanto à 

restrição veicular, bem como a devolução do mandado concedido, 

considerando que este perdeu seu objeto.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte autora 

manifestou pela desistência da ação, consoante fls. 51/52 (Ref: 14).

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC/2015, pela não resolução 

do mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGA-SE E 

DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015, para 

que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

RETIRE-SE a restrição veicular efetuada às fls. 42 (Ref: 04) pelo sistema 

RENAJUD.

REQUISITE-SE o mandado de busca e apreensão, neste momento em mãos 

do Oficial de Justiça, SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO, considerando que o 

referido mandado perdeu seu objeto.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 610-52.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à petição de ref. 13, conforme despacho de ref. 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63154 Nr: 76-50.2014.811.0099

 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: C.S.M TRATOR PEÇAS LTDA - EPP, CLEVER SILVA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON CANDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Considerando o oficio circular n°64/2018-CSC-CGJ, nada há que ser feito 

se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 19.03.2018, às 

13h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 19/04/2018, às 13h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de fl. 104;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 16 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Ato

TERMO DE DOAÇÃO Nº 09 /2018/DF - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE 

BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA " AMOR E 

CARIDADE ’’ DE DOM AQUINO

* O Termo e Doação n° 09 /2018/DF completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

  

TERMO DE DOAÇÃO Nº 10 /2018/DF - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DONATÁRIO O MUNICIPIO DE DOM AQUINO.

* O Termo e Doação n° 10 /2018/DF completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48421 Nr: 1576-50.2017.811.0034

 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: PHdSSrpRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública 

Estadual-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DOM AQUINO - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1576-50.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: P. H. dos S. S. rep/ por Rosalia dos Santos Silva

PARTE RÉQUERIDA: Matheus Cândido da Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Matheus Cândido da 

Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Passo Fundo N. 634, Bairro: 

Primavera ii, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido para que ciente fique do resultado 

do Exame de DNA, com resultado negativo.

RESUMO DA INICIAL: A Excelentíssima Senhora Diretora do Foro da Vara 

Única da Comarca de Dom Aquino — MT. A DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DL MATO GROSSO, pela Defensora Pública Substituta que esta 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e institucionais, 

com fulcro no artigo 5°, inciso LX.XIV, da Constituição Federal, tendo com 

o objetivo de viabilizar a orientação jurídica, integral e gratuita aos nossos 

assistidos, considerando a Instrução Normativa n° 002/201/ da DPMT, bem 
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como a Lei Estadual n° 7.863/09, considerando, ainda, a manifestação de 

vontade da assistida ROSALIA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, 

doméstica, portadora do MC 45283-2 e CPF 005.357.671- 37, residente e 

domiciliada na Av. Vilto da Silva, n.° 83, saída para Entre Rios, Bairro 

Ferreira Mendes, Dom Aquino/MT, fone: (66) 9 9917-7244 ou (65) 9 

925-0216, por meio do presente ofício, SOLICITA-SE a inclusão das partes 

no Projeto Pai Pre,,ente para averiguação de paternidade e realização do 

exame do código genético (DNA), a ser peito no Sr. P. H. dos S. S., 

brasileiro, solteiro, menor nascido aos 21.11.2000, tendo como suposto 

genitor MATHEUS CÂNDIDO DA SILVA residente e domiciliado na Rua 

Passo Fundo, n.° 634, Bairro Primavera 2, na cidade de Primavera do 

Leste/MT, fone: (66) 9 9989-4386. Na mesma oportunidade, renovo 

protestos de elevada estima, consideração e respeito. Atenciosamente, 

THAIS CRISTINA BORGES -Defensora Pública Substituta

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 17576-50.2017.811.0034 - Código n: 

48421 – Averiguação de Paternidade - Vistos. Trata-se de Averiguação 

de Paternidade proposta por P. H. dos S. S., representado por sua 

genitora Rosália dos Santos Silva, em face de MATHEUS CANDIDO DA 

SILVA. Com efeito, o Laudo Pericial de Investigação de Paternidade por 

Exame de DNA concluiu que MATHEUS CÂNDIDO DS SILVA não é pai 

biológico de P. H. dos S. S. Não obstante, ap diligências, o requerido não 

foi localizado para ser intimado do resultado do Exame de DNA, tendo sido 

certificado que este mudou para lugar incerto e não sabido. Instado a 

manifestar o Ministério Público requereu a notificação da genitora de P. H., 

Sra. Rosalia dos Santos Silva, a comparecer na Diretoria do Foro e 

informar, caso queira, o nome de outro suposto genitor de P. H., bem 

como, tendo em vista a negativa da intimação pessoal do requerido 

MATHEUS CANDIDO DA SILVA, pugnou pela intimação de referido senhor, 

via edital. POIS BEM. Defiro a cota Ministerial. Contudo, resguardando o 

Segredo de Justiça previsto no artigo 155, § 2º da Lei nº 5869/73, 

proceda-se a intimação do requerido MATHEUS CANDIDO DA SILVA, 

mediante edital, para fins de ciência de resultado de exame de DNA. Sem 

prejuízo, intime-se a genitora comparecer na Diretoria do Foro, em 10 (dez) 

dias e, de forma sigilosa, seja consultada sobre a possível indicação de 

outra pessoa como suposto pai para que seja instaurado novo 

procedimento de averiguação de paternidade, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Dom Aquino, 14 de março de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido - Juíza de Direito Diretora do Foro 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, Marina Soares Nascimento Aguiar, digitei.

Dom Aquino - MT, 21 de março de 2018.

Rosilei Reis Lima Manduca

Gestora Geral

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 423-50.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Portugues - OAB:

 Vistos etc....Compulsando o termo de acordo extrajudicial entabulado 

pelas partes, anexo à petição inicial, denoto que o executado está 

parcialmente com a razão.Isto porque, como se vê de seus termos, o 

executado obrigou-se a pagar a prestação alimentar de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), ficando consignado naquela ocasião que a quantia 

era correspondente a 55,24% (cinquenta e cinco vírgula vinte e quatro) do 

salário dele.Desta forma, denota-se que as partes estipularam um valor 

fixo a título de pensão alimentícia, tendo como parâmetro o salário 

percebido pelo genitor, sendo este, portanto, insuscetível às mudanças do 

salário mínimo, visto que não o leva como base.Nesta medida, esse valor 

só está sujeito a alterações em virtude de correção monetária, conforme 

art. 1.710 do CC, ou por intermédio da ação revisional de alimentos.Neste 

ponto, também se equivocou o executado, pois o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) não permanece até a atualidade, eis que a prestação 

deve ser corrigida anualmente.Sendo assim, sem mais delongas, acolho 

em parte a impugnação apresentada pelo executado, determinando a 

remessa dos autos ao contador judicial para realização de novo cálculo, 

levando-se em conta que o valor inicial de cada prestação alimentícia era 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que deve ser aplicada correção 

monetária a cada ano, acrescendo às parcelas vencidas e não pagas 

juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês), conforme art. 406 do 

CC, contados a partir do vencimento de cada prestação.Após, intime-se o 

executado para pagamento do débito, devidamente corrigido, sob pena de 

decretação de sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, 

conforme artigo 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º do CPC.Intime-se. Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 244-87.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anazelia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 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, para querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, referente a exceção de 

pré-executividade de interposta pela parte Requerida, fls.266/356.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54032 Nr: 527-37.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 527-37.2018.811.0034

Código nº 54032

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 19 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.: 54029 Nr: 524-82.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 524-82.2018.811.0034

Código nº 54029

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53994 Nr: 504-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Lopes Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 504-91.2018.811.0034

Código 53994

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação de concessão de pensão por morte, com pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada por TOMAZ LOPES DE 

BRITO, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando o feito, nota-se que limitou-se a requerimento de justiça 

gratuita, sem apresentar documentos de comprovação e nem mesmo 

declaração de hiposuficiência.

 Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 4º da Lei nº 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual nº 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária Gratuita, é 

necessário que se acoste nos autos comprovante de renda ou 

declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 No caso dos autos, o requerente não apresentou nem a declaração de 

hipossuficiência. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento da mesma.

 Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, ou comprove sua precária situação 

econômica, apresentando demais documentos que atestem sua situação 

de hipossuficiência, com a declaração, de forma a demonstrar que o 

pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e de 

sua família, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito.

 Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 14 de março de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 1050-83.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Teófilo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Izabel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8072/O

 Processo nº 1050-83.2017.811.0034

Código nº 47307

Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação.

Após, requisite-se informação acerca do cumprimento da carta precatória.

 Intime-se.

Cumpra-se, observando-se o disposto no capítulo VI, Seção 16, art. Art. 

1.215 da CNGC/MT.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9664 Nr: 781-59.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlantico Fundo de Investimento em Direitos 

Creditorios não Padronizados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 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 à Expedição de 

Documentos para que intime as partes que os autos encontram-se com 

vista para que tomem ciência de seu retorno a este Juízo bem como do 

acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54081 Nr: 549-95.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 549-95.2018.811.0034

Código nº 54081

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32769 Nr: 1450-39.2013.811.0034

 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: LUIZ CARLOS FIGUEREDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamentos e 

Investimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Processo nº 1450-39.2013.811.0034

Código nº 32769

Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de desarquivamento eis que recolhidas as 

custas.

 Certifique-se o Sr. Gestor a existência de valores vinculados aos autos e 

depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça.

Em havendo saldo, e considerando o acordo entabulado entre as partes 

(Ref: 58) em que constou da clausula 02, em seu terceiro parágrafo que o 

levantamento dos valores seria uma das formas de quitação do débito, 

expeça-se alvará de transferência para a conta informada na Ref: 75.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34334 Nr: 574-50.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARROIO RÚBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 574-50.2014.811.0034

Código 34334

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de Ref: 110.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do 

valor depositado na Ref: 113 para a conta bancária informada de Ref: 110, 

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, aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor da parte 

autora.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino – MT, 20 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 Processo nº 330-87.2015.811.0034

Código nº 37491

Vistos etc.

Nota-se que E. Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso de 

Agravo de Instrumento (Ref: 111).

Assim, prossiga no cumprimento da decisão de Ref: 104, devendo ser 

reiterado os termos do ofício de Ref: 108, de acordo com o disposto no 

Art. 1.205, § 3º da CNGC/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34945 Nr: 742-52.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:37840

 Processo nº 742-52.2014.811.0034

Código 34945

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA DA CRUZ 

SILVA, 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.: 75).

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 537 de 653



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: 75 à conta bancária informada 72, 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, 20 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41111 Nr: 409-32.2016.811.0034

 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: IRACI PEREIRA MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, Patricia Pantaroli Jansem - OAB:33825, Virginia 

Neusa Costa Mazzecco - OAB:43943

 Processo nº 409-32.2016.811.0034

Código nº 41111

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado, classifique o feito como cumprimento 

de sentença (20126) (art. Art. 348, 349 e 1.028, § 4º da CNGC).

Cuida-se de cumprimento de sentença intentado pelo BANCO PAN S/A, em 

desfavor de IRACI PEREIRA MUNDIM, apresentando planilha de cálculos 

referentes à readequação do contrato pactuado entre as partes e objeto 

da presente ação revisional de contrato.

 Inicialmente, intime-se a parte executada a pagar o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523 do 

NCPC.

 Decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente impugnação (CPC, art. 525).

Não sendo efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não sendo oferecida impugnação no prazo que alude o caput do artigo 

525 do Novo Código de Processo Cvil, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de 

bens penhorados.

 Em tempo, defiro o pedido do exequente, anote-se o nome da advogada 

no sistema apolo para os fins de recebimento de intimações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45931 Nr: 473-08.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ FIORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 473-08.2017.811.0034

Código nº 45931

Vistos etc.

Defiro o pedido de Ref: 21.

Expeça-se Carta precatória para a Comarca de Campo Verde-MT, com a 

finalidade de citação do executado, nos termos da decisão de Ref: 04, 

devendo a missiva ser instruída com as cópias necessárias, petição de 

Ref: 21, bem como a guia de recolhimento de distribuição naquela 

comarca, de Ref: 21.

Fica desde já deferido os benefícios do disposto no art. 212, §2º, do 

Código de Processo Civil, devendo constar a advertência na Carta 

Precatória.

 Antes, retifique-se a distribuição do feito que deverá constar como 

exequente a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, bem 

como seu endereço com sede na Av. Brasil, 189, Centro, Campo 

Verde-MT.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 21-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Targus Rodrigues Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 [...] condenar o réu TARGUS RODRIGUES JUSTINO, vulgo “TARGUINHO”, 

devidamente qualificado na denúncia, como incurso nas disposições do 

artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I, da 

Lei nº 11.340/06.Sendo assim, conforme o critério estabelecido em lei 

(arts. 59 e 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização da 

pena (art. 5º, XLVI, da CF), passo à dosimetria da pena.Na primeira fase, 

analisando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), denoto: a 

culpabilidade do réu é inerente ao crime, nada tendo a ser valorado; os 

antecedentes são favoráveis, já que o réu não responde a outros 

processos criminais; a conduta social e a personalidade carecem de 

indicadores, portanto, nada valoro; os motivos do crime são inerentes ao 

crime, nada tendo a ser valorado; as circunstâncias e consequências são 

próprias ao delito, sem valoração; e não houve qualquer comportamento 

da vítima a influir na prática delitiva.Desta forma, em vista da valoração 

empregada às circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, 

em 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Ausentes agravantes ou atenuantes da pena, mantenho a pena 

intermediária em 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, 

torna-a definitiva em 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 

(dez) dias-multa.Atendendo à condição econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado na data da execução.Ademais, sendo que a detração 

deve ser considerada neste momento (artigo 1º da Lei nº 12.736/2012), 

considerando que o réu permaneceu detido por dois dias, em razão de 

sua prisão em flagrante, reduzo a pena para 02 meses e 28 dias de 

detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Noutro giro, considerando a 

pena aplicada, bem como a análise anterior das circunstâncias judiciais, 
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fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, em 

concordância com o artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31745 Nr: 477-84.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciano Rodrigues de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Araújo de Oliveira - 

Procuradora Federal - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 477-84.2013.811.0034

Código 31745

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por FELICIANO 

RODRIGUES DE PAULA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, devidamente qualificados nos autos, em que houve pagamento do 

valor devido, mediante expedição de alvará (fls. 185 e 187), bem como 

repasse à parte autora (fls. 195).

 Vieram-me os autos conclusos.

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.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 12 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 341-87.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 126 e, por conseguinte, 

DETERMINO seja procedida nova intimação do instituto requerido, mediante 

envio dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação aos valores apresentados. Determino, ainda, o envio dos 

documentos, com urgência, à Agência da Previdência Social (APSAD) 

para implantação do benefício da parte autora. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 07 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 3313-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 “Vistos etc. I – Arbitro ao advogado nomeado o valor de 02URH a ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. II - Trata-se de executivo de pena 

do reeducando FABIO SANTANA DE MORAES. Realizada audiência 

admonitória, o reeducando fez jus ao beneficio de progressão de regime 

para semiaberto, aceitou e tomou ciência das condições lhe impostas 

saindo ciente de que o descumprimento importaria na regressão de 

regime. Com efeito, sobrevieram informações no executivo de pena de que 

o reeducando praticou novo fato delituoso motivo pelo qual foi preso 

preventivamente. Assim, designada audiência de justificação em que o 

reeducando se explicou acerca do descumprimento da pena imposta. Ora, 

o recuperando, em tese, descumpriu o disposto no art. 118, inciso I, da 

LEP ao frustrar os fins da execução penal, uma vez que descumpriu as 

condições estabelecidas, praticando por vez novo fato delitivo, o que 

demonstra ausência de compromisso de responsabilidade. Ademais, por 

ocasião da audiência de justificação, o apenado não apresentou qualquer 

justificativa plausível que possa ser acolhida e, consequentemente 

mantido o regime semiaberto. Assim, necessária a regressão definitiva do 

recuperando ao regime fechado. Ante o exposto, acolho o parecer 

ministerial, e em razão dos fatos noticiados, razão pela qual REGRIDO 

DEFINITIVAMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando para 

o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Elabore-se novo 

cálculo de pena. Do cálculo, vistas ao Parquet e à Defesa para 

manifestar-se. Após, conclusos. V- Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5729 Nr: 382-69.2004.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti / Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eva Elaine de Oliveira 

Rezende Fernandes - OAB:13533, Maria Rosa de Rezende Hoshika 

- OAB:12102

 VISTOS, etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo, conforme requerido pela 

Fazenda exequente às fls. 128/129.

Suspendo o trâmite processual pelo período de 06 (seis) meses, tendo em 

vista a existência de processo administrativo de compensação de crédito, 

e determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo legal de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Ciência à Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 14 de março de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31432 Nr: 173-85.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfeu Aparecido Zanfolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Marques de Abreu - 

OAB:11683/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 539 de 653



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 VISTOS, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ALFEU APARECIDO 

ZANFOLIN em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, e determinada a intimação do 

executado, o próprio efetuou pagamento do valor em R$ 7.141,71 (sete mil 

cento e quarenta e um reais e setenta e centavos)(fls. 295).

 A parte exequente manifestou pela transferência do valor total depositado 

para a conta indicada (fls. 299).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que já houve o pagamento voluntário do débito, bem como 

cumpridas as demais determinações, e havendo a expressa concordância 

da parte exequente com os numerários depositados, entendo que não há 

motivo que justifique o prosseguimento do feito.

Isto posto, JULGO EXTINTA por sentença a execução, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO a expedição de alvará somente do valor 

executado às fls. 288/289, ou seja, R$ 3.386,55 (três mil trezentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), eis que o depósito foi 

realizado em quantia superior à execução.

 Custas se houverem, por conta da parte executada

P.R.I.

Cumpra-se.

 Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 07 de março de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 363-92.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira/ Procurador Federal do INSS - OAB:3691

 VISTOS, etc.

 Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, nota-se que foi homologado o cálculo e 

determinado a expedição de RPV (fls. 206), sem, contudo, possibilitar vista 

dos autos ao Instituto Requerido, o que acarreta cerceamento de defesa, 

eis que a parte contraria não tem conhecimento do quantum executado.

Assim, REVOGO o despacho de fls. 206.

De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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 de fls. 193/194 e 196/197 (Valor complementar), nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2°, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 07 de março de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32035 Nr: 750-63.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 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 à Expedição de 

Documentos para que intime as partes que os autos encontram-se com 

vista para que tomem ciência de seu retorno a este Juízo bem como do 

acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Sentença

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de cota ministerial de fls. 29/30, tendo em vista que 

trata-se de autos distribuídos pela via Administrativa, o que não comporta 

o reconhecimento tácito da paternidade, pois não há contraditório e ampla 

defesa.

Assim, providencie a extração de cópia do necessário, encaminhando ao 

Ministério Público para que tomem as medidas cabíveis.

Diante dos fatos trazidos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 485, VI, do NCPC.

Após o trânsito em julgado deste decisório, proceda-se o arquivamento do 

feito, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81568 Nr: 2127-47.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos a execução são tempestivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 281-63.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBEDE PEREIRA DOS SANTOS, FABIANA 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, DEFIRO a restrição 

on line a ser realizada em desfavor dos executados, pelo sistema 

RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se 

verifica do extrato anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

 Caso resultar infrutífero a localização de veículos, indique o credor bens 

dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º CPC), destacando que novos pedidos de 

localização de bens e valores via Sistemas Bacenjud e Renajud não serão 

considerados indicação de bens diante das tentativas infrutíferas 

realizadas nos autos.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (03 anos – art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 

do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra), contado a partir do 

arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75030 Nr: 962-33.2015.811.0093

 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: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Rodobéns Caminhões Cuiabá Ltda 

em face de Adonai Transportes Ltda, alegando em síntese, ser credora da 

requerida, eis que realizou diversas vendas com a Ré, cujo montante do 

débito inadimplente perfaz o valor atualizado de R$ 30.713,88 (trinta mil 

setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos).

A inicial de fls. 04/05v, veio instruída dos documentos de fls. 06/14v, 

sendo devidamente recebida às fls. 15.

Embargos monitórios apresentados às fls. 26/27, e documentos (fls. 

27v/39), informando que a requerida ajuizou pedido de recuperação 

judicial junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Impugnação aos Embargos monitórios inclusos às fls. 43/45.

Parte autora pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 47).

Parte requerida em petição de fls. 48, juntou cópias do Plano de 

Recuperação Judicial, Assembléia Geral de Credores, Relação de 

Credores, bem como Sentença proferida pelo Juízo Recuperacional, a qual 

homologou referido Plano (fls. 48v/80v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente cumpre transcrever a cláusula 7.3 do Plano de Recuperação 

Judicial, aprovado em sede Assembleia Geral de Credores e homologado 

judicialmente:

 “7.3 . Extinção de Ações . Exceto se previsto de forma diversa neste 

Plano, os Credores não mais poderão, a partir da aprovação do plano (i) 

ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de 

qualquer tipo relacionado ou não a qualquer crédito contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI; (ii) executar qualquer sentença, decisão 

judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo 

ADONAI; (iii) penhorar quaisquer bens das Sociedades Integrantes do 

Grupo ADONAI para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou 

executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI para assegurar o pagamento de seus 

créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer 

crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo ADONAI; e, (vi) 

buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios. Todas 

as ações e execuções individuais em curso contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI, relativas aos créditos serão extintas, e as 

penhoras e constrições existentes serão liberadas”

Na r. sentença do Juízo Recuperacional, restou assim decidido quanto a 

presente cláusula:

1.3) Também em virtude do controle de legalidade, torno ineficaz o trecho 

que prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a 

aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, 

monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as recuperandas, 

não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face 

dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

 Assim, de acordo com a sentença judicial, devem ser extintas as 

demandas em que a recuperanda/requerida figure como devedora, desde 

que não haja a figura de coobrigados, fiadores ou obrigados de recesso, 

posto que a novação realizada quando da homologação do Plano de 

Recuperação Judicial, não atinge os créditos em face dos acima 

mencionados.

Desta forma, verificando-se que o crédito busca na presente demanda 

encontra-se abarcado pelo Plano de Recuperação Judicial, bem como que 

o referido crédito não se encontra na ressalva da acima, não resta outra 

saída a não ser reconhecer a perda do objeto da presente Ação monitória 

diante da novação realizada após a homologação judicial do Plano de 

Recuperação Judicial.

Sendo assim, tendo em vista que a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas remanescentes pela parte requerente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79022 Nr: 505-30.2017.811.0093

 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: EVELEI MUNIK DE SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos o Termo de Posse devidamente assinado pela 

impetrante.

Após o prazo, certificando-se a apresentação ou não do documento 

acima, vistas ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez)dias (art.12 da 

Lei 12.016/09).

Em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71930 Nr: 166-76.2014.811.0093

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Gilberto Antonio Favaretto, MARIA DE 

LOURDES RODIGHERI FRAVETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP/ 

96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 216/221v foi 

proferida sentença, o qual rejeitou a preliminar arguida, e acerca da 

limitação da taxa de juros, assim determinou:
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“Em seu pedido, o autor bate contra cobrança de juros superiores à taxa 

de 12% ao ano.

(...)

Portanto, uma vez que o requerido não demonstrou que a taxa de juros 

utilizada nas notas de crédito rural fora autorizada por ato do Conselho 

Monetária Nacional, então deve a mesma, aplicável ao título, ser limitada ao 

patamar de 12% ao ano.

 Dessa forma, restando caracterizada a cobrança indevida do banco 

requerido, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos a mais pelo 

requerido, até o limite da taxa descrita”.

Ademais, no tocante a comissão de permanência cumulada com juros, 

atualização monetária e multa, rejeitou tal pedido, nos fundamento daquele 

respeitável decisium.

 Da capitalização dos juros, assim decidiu:

 “Dessa forma, em relação à capitalização, reconheço ao requerido o 

direito da cobrança mensal da capitalização de juros, caso haja pactuado 

expressamente com o autor”.

 Da multa contratual, assim deliberou:

“Sendo assim, mantenho a multa moratória nos patamares contratados.”

Além do mais, vale mencionar o dispositivo da r. sentença de fls. 

216/221v, in verbis:

“Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a petição inicial, com resolução de mérito, 

na forma do art. 269, I do CPC, para limitar a cobrança de juros a 12% ao 

ano, mantendo os demais encargos contratuais na forma concebida.

Tendo em vista que o requerido decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno a parte autora às custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor dado à causa (fls. 152), com fundamento no artigo 20, § 4º 

do CPC.”

Sendo assim, a parte autora apresentou embargos declaratórios às fls. 

222/223v, sob o argumento de que o juízo deixou de analisar pedido 

referente à restituição das diferenças decorrentes da alteração dos 

índices de correção monetária das cadernetas de poupança em março de 

1990, já que a legislação determinava a correção no referido mês pelo 

BTNF 41,28% e a requerida utilizou-se do IPC 84,32%, bem como não 

analisou o pedido de proibição da elevação dos juros em caso de não 

pagamento acima do percentual de 1% ao ano.

 Pois bem. Sobre tais pedidos, este Juízo em decisão de fls. 241/242v, 

assim resolveu:

 “Quando ao segundo pedido, analisando a sentença embargada, 

verifica-se que a mesma tratou sobre a limitação das taxas de juros, 

conforme fls. 218 a 219-v, limitando-a ao patamar de 12% ao ano, não 

havendo, dessa forma, que se falar em omissão ao tema, portanto, a 

irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio processual 

adequado.

Assim, os presentes embargos merecem ser acolhidos e providos em 

parte, visto que houve omissão na r. sentença referente à alteração do 

índice de aplicação dos juros, que passou do IPC ao BTNF, a partir de 

março de 1990, razão pela qual faz jus a parte autora à restituição da 

diferença de 43,3% apurada entre o índice do IPC de 84,32% e o índice 

BTNF de 41,28%, ambos de março de 1990, a ser apurado em liquidação 

de sentença.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO para alterar a redação do dispositivo da sentença de fl. 221, 

passando a constar a seguinte redação: “JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a petição inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 

269, I do CPC, para limitar a cobrança de juros a 12% ao ano, bem como 

condenar o requerido a devolução da diferença na alteração do índice de 

atualização dos juros, consistente em 43,3% (IPC à BTNF), referente à 

março de 1990, mantendo os demais encargos contratuais na forma 

concebida.”

Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às fls. 224/236v, 

e fls. 249/259, bem como contrarrazões juntadas pela parte autora às fls. 

263/286.

Parte autora novamente apresentou embargos de declaração às fls. 

246/248, que desde já, passo a sua análise.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido.

 Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à 

observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não 

prospera as alegações da parte embargante, eis que analisando 

detidamente a sentença de fls. 216/221v, complementada pela decisão de 

fls. 241/242v, verifico que inexistem quaisquer omissões a serem 

sanadas.

 Menciono ainda que, as respeitáveis determinações foram conclusivas, 

de acordo com o entendimento deste Juízo, enfrentando toda a questão 

posta em Juízo.

Assim, eventual outro descontentamento acerca de seus conteúdos 

devem ser postulado pelos mecanismos recursais existentes, e não por 

meios dos embargos declaratórios, que como se sabe, somente é factível 

para as hipóteses em que na decisão houver omissão, obscuridade ou 

contradição.

 Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença de fls. 216/221v, 

complementada pela decisão de fls. 241/242v, como esta lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Por outro lado, ante o teor dos recursos interpostos às fls. 224/236v, e 

fls. 249/259, bem como contrarrazões juntadas (fls. 263/286), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, 

CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos artigos da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83062 Nr: 521-47.2018.811.0093

 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: ALEXSON BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Pauli Gonçalves - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ALEXSON BERNARDO ingressou com Ação de Interdito Proibitório c/ 

pedido Liminar em face de JORGE PEREIRA. Em síntese, alega a parte 

autora que o requerido está ameaçando a posse do imóvel de sua 

propriedade.

É o relatório. DECIDO.

Apesar dos documentos juntados aos autos, penso que há necessidade 

de justificação prévia para o convencimento do julgador.

Diante do exposto, designo audiência de justificação prévia, para o dia 09 

de maio de 2018, às 16h30min, nos termos do artigo 300, §2º, do NCPC, 

momento em que será analisado o pedido de Liminar.

Considera-se a parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem 

necessidade de intimação pessoal.

O não comparecimento da parte autora importará em prosseguimento do 

feito, sem apreciação do pedido de urgência.

Intimem-se as partes, seus advogados, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50891 Nr: 791-18.2011.811.0093

 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: Idenir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIR ALVES DA ROCHA, ADEMIR BEZERRA 

DA ROCHA, JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, Adonias Bezerra da Rocha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Righi - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Chamo o feito à Ordem, eis que equivocada a decisão de fls. 336, quando 

determinou a intimação apenas da parte requerida.

Não assiste razão a parte requerida quando menciona que quem fez o 

pedido da pericia foi à parte autora, eis que o pedido de pericia partiu de 

ambas as partes conforme petições de fls. 229 e 230.

Mantenho o indeferimento da Justiça gratuita pelos mesmos fundamentos 

de Decisão de fls. 261/262.

Proceda a Secretaria a intimação das partes para no prazo comum de 15 

dias manifestarem, sobre o valor apresentado pelo perito às fls. 830/833, 

eis que ficará dividido o valor dos honorários periciais sendo 50% para 

cada uma das partes, e caso concordarem efetuarem o depósito da 

quantia referente aos honorários periciais junto à conta única, para o 

devido prosseguimento do feito, momento em que deverão os autos 

retornar conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44444 Nr: 1282-35.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Canuto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS CANUTO DE SOUZA, Rg: 

11482761, Filiação: José Canuto de Souza e de Terezinha Jerônimo de 

Souza, data de nascimento: 27/08/1973, brasileiro(a), natural de Vera-MT, 

solteiro(a), agricultor. 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, e na conformidade do que dispõe o artigo 

413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, com 

o fim de PRONUNCIAR o acusado MARCOS CANUTO DE SOUZA, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput c/c 

artigo 29, ambos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento 

pelo E. Tribunal do Júri.Considerando que o réu respondeu ao processo 

em liberdade, poderá aguardar o julgamento na mesma condição a teor do 

disposto no artigo art. 413, § 3º do CPP. Intime-se pessoalmente o 

acusado, a defesa e ao Ministério Público da presente decisão de 

pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, I, do 

CPP.Transitada em julgado a sentença de pronúncia, e não havendo 

circunstância superveniente que altere a classificação do crime, 

intimem-se o Ministério Público e a defesa do acusado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILIAN CHARLY 

OLIVEIRA, digitei.

Feliz Natal, 06 de março de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78780 Nr: 334-73.2017.811.0093

 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: Irene Luíza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

C/C DANOS MORAIS, CC EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por IRENE 

LUIZA DE SOUZA, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese, que em 

razão do falecimento de seu esposo Sr. Ivo, a mesma é beneficiaria do 

seguro de vida.

 Isto porque, aduz que o falecido pactuou com a parte requerida apólice de 

seguro de vida, com cobertura para morte acidental, cujo premio perfaz o 

montante de R$ 22.453,87 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e três 

reais e oitenta e sete centavos).

Além do mais, a parte autora informa que esteve na agência requerida, 

sendo que esta cometeu inúmeros empecilhos, bem como informou que tal 

pagamento seria negado em razão de não reconhecer o “infarto” como 

morte acidental.

 A inicial de fls. 04/15, veio instruída dos documentos de fls. 16/28, sendo 

devidamente recebida às fls. 30/30v, momento em que deferiu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como o pedido de exibição de 

documentos.

 Parte requerida citada (fls. 31v).

Parte requerida peticionou às fls. 32/32v, juntando os documentos de fls. 

33/49v, efetuando o cumprimento da ordem judicial de fls. 30/30v.

Audiência de conciliação realizada às fls. 50/51v, o qual restou infrutífera 

a tentativa de acordo entre as partes.

 Contestação juntada às fls. 53/67v, e documentos (fls. 68/82), 

tempestivamente (fls. 91), alegando como preliminar ilegitimidade ativa, eis 

que não comprovada a condição de única beneficiaria.

Impugnação a contestação apresentada às fls. 83/87, e documentos (fls. 

88/90), tempestivamente (fls. 91).

Instado a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (fls. 92), 

a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 93), e a 

parte requerida informou o desinteresse em produzir demais provas (fls. 

94).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas”.

Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a sua analise.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Acerca de tal preliminar, a mesma não merece prosperar.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial, o fato de a esposa 

ter direito somente à metade da indenização, nos termos do art. 792 do 

CC, não enseja o reconhecimento de sua ilegitimidade para propor a 

presente ação.

Desse modo:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão 

beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos 

meios necessários à subsistência.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - CONTRATO DE 

ADESÃO - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – 

MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA - ILEGITIMIDADE 

ATIVA AD ACUSUM - BENEFICIÁRIOS HERDEIROS LEGAIS - ESPOSA DO 

FALECIDO/SEGURADO – METADE DO VALOR SEGURADO - OMISSÃO DE 

DOENÇA PREEXISTENTE - MÁ-FÉ - NÃO-CONFIGURAÇÃO – DEVER DE 

INDENIZAR – DANOS MORAIS – AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O Banco estipulante do 

seguro de vida enquanto pertencente ao mesmo grupo econômico da 

Seguradora, não pode eximir-se da obrigação de arcar com o pagamento 

da obrigação de indenizar, porque é parte passiva legítima para a causa. 

Na falta de indicação de beneficiário do seguro, e tendo o segurado 
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falecido no estado civil de casado, a seguradora deve pagar a 

indenização, em partes iguais, ao cônjuge não separado judicialmente e 

aos herdeiros necessários (filhos), nos termos do art. 792 do Código Civil, 

e o fato de a esposa ter direito somente à metade da indenização enseja o 

não reconhecimento de sua ilegitimidade para propor a presente ação. 

Enquanto a boa-fé se presume, a má-fé necessita ser provada; (...) Para 

que se possa falar em dano moral, 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; simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia 

não podem ensejar indenização por danos morais. Mormente, quando 

decorrentes da resistência à pretensão quanto ao adimplemento de um 

contrato de seguro, que no caso concreto, assegura à autora tão somente 

a metade da indenização que pretendia. (Ap 127670/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/02/2013, Publicado no DJE 21/02/2013).

Além do mais, consoante teor do termo de declaração de fls. 88, os 

herdeiros do Sr. Ivo, renunciaram expressamente a quaisquer direitos 

sobre a apólice em questão.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida, e passo ao julgamento do 

mérito, propriamente dito.

DO MÉRITO

Como é cediço, o contrato de seguro é a avença pela qual “um dos 

contratantes se obriga a indenizar o outro, ou terceiros, mediante o 

recebimento de determinada importância, denominada prêmio, de prejuízos 

decorrentes de riscos futuros e especificamente previstos” (Arnaldo 

Rizzardo, Contratos. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2002, p. 539).

No presente caso, observa-se que contratante e contratada se 

enquadram, respectivamente, na figura de consumidor e fornecedor, nos 

moldes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

Entretanto, embora seja evidente a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, no caso em apreço, da análise do contrato de seguro (fls. 

39/49v), não se verifica a previsão de cobertura contratual para a 

hipótese de morte derivada de qualquer natureza.

 Ao contrário, o documento aponta que a garantia do beneficiário limita-se 

ao caso de morte acidental.

Consoante a certidão de óbito de fls. 24, a causa da morte do segurado foi 

“a) insuficiência respiratória aguda; b) taquicardia supra ventricular; c) 

HAS; d) DM2”, situação que não se enquadra em morte acidental.

 Na verdade, tem origem em uma causa súbita e natural, não restando 

demonstrado, ao longo do processo, que a causa da morte do segurado 

tenha resultado de um acidente (causa externa).

Ademais, não há prova nos autos capaz de demonstrar que a ré tenha 

procedido alguma alteração unilateral no contrato, a fim de excluir o risco 

morte natural, ou que tenha omitido as condições gerais do contrato 

celebrado.

Logo, levando em consideração os termos do seguro contratado, como o 

óbito se deu por causa natural e não por acidente ou causa externa, não 

se pode impor à parte ré a indenização pretendida por ausência de 

cobertura contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – 

SEGURADO ACORBERTADO POR MORTE ACIDENTAL – OCORRÊNCIA DE 

MORTE NATURAL (AVC) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA – 

DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – APELO 

DESPROVIDO. Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte 

natural, o pagamento da indenização securitária mostra-se indevido. 

Consoante se extrai do artigo 188, I, CC, age no exercício regular de um 

direito reconhecido, a negativa de pagamento de indenização realizada 

pela Seguradora, quando o óbito se dá em situação diversa daquela 

contratada e acobertada pelo seguro de vida. Precedente desta Corte: 

“Ainda que se trate de contrato de seguro, cuja análise deve ser feita sob 

o amparo do Código de Defesa do Consumidor, há que prevalecer a 

cláusula que prevê a cobertura exclusivamente para morte acidental, por 

ausência de abusividade, ilegalidade ou desvantagem exagerada, 

mormente a apólice é clara quanto a tal previsão, além de ser reduzido o 

valor do prêmio mensal. Assim, se restou comprovado que a causa 

determinante do evento em discussão, qual seja, o infarto agudo do 

miocárdio que levou a óbito o segurado, o qual contava com 61 anos de 

idade, e não havendo qualquer comprovação de que o evento se deu em 

virtude de acidente laboral, ainda que ocorrido no ambiente de trabalho, 

não há como conceder a indenização pleiteada pelos herdeiros do de 

cujus pelo fato de se tratar de morte natural e, portanto, não coberta.” 

(RAC 7504/2015 – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario - Julgado em 

15/7/2015) (Ap 8537/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, 

Publicado no DJE 16/05/2016)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

DE SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SINISTRO NÃO 

ACOBERTADO PELA APÓLICE DE SEGURO NÃO DECORRÊNCIA DE 

MORTE ACIDENTAL – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – ÓBITO DO 

SEGURADO EM LOCAL DE TRABALHO – IRRELEVÊNCIA – DE CUJUS COM 

61 ANOS DE IDADE - COBERTURA SECURITÁRIA EXCLUSIVA PARA 

MORTE ACIDENTAL – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de contrato de 

seguro, cuja análise deve ser feita sob o amparo do Código de Defesa do 

Consumidor, há que prevalecer a cláusula que prevê a cobertura 

exclusivamente para morte acidental, por ausência de abusividade, 

ilegalidade ou desvantagem exagerada, mormente a apólice é clara quanto 

a tal previsão, além de ser reduzido o valor do prêmio mensal. Assim, se 

restou comprovado que a causa determinante do evento em discussão, 

qual seja, o infarto agudo do miocárdio que levou a óbito o segurado, o 

qual contava com 61 anos de idade, e não havendo qualquer 

comprovação de que o evento se deu em virtude de acidente laboral, 

ainda que ocorrido no ambiente de trabalho, não há como conceder a 

indenização pleiteada pelos herdeiros do de cujus pelo fato de se tratar de 

morte natural e, portanto, não coberta. (Ap 7504/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. 

SEGURO PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE POR 

ACIDENTE. CAUSA DA MORTE DO SEGURADO: INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO. MORTE ACIDENTAL NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO 

CORRIQUEIRA QUE CARACTERIZA COMO DECORRENTE 

EXCLUSIVAMENTE DA DOENÇA, E NÃO DE CAUSA EXTERNA. 

PRECEDENTE. DESNECESSIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO 

EXPRESSA, POR SE TRATAR DE SEGURO DE VIDA EXCLUSIVO PARA 

MORTE ACIDENTAL. DISPENSA DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO 

PESSOAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA NO 

SEGURADO DE COBERTURA DE MORTE POR MOTIVOS DIVERSOS.” (TJPR 

– RAC nº 909934-5 – 04.10.2012)”.

“SEGURO DE VIDA - MORTE NATURAL - COBERTURA – NÃO 

CONTRATAÇÃO. Se a morte do segurado teve origem em causa natural, e 

não houve a contratação de cobertura para tal tipo de evento, não se 

pode compelir a seguradora ao pagamento da indenização requerida pelo 

beneficiário da apólice. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” 

(TJMG, Processo: 1.0145.07.415625-1/001; Relator: GUILHERME LUCIANO 

BAETA NUNES; Data do Julgamento: 04/11/2008; Data da Publicação: 

20/11/2008)”.

Por outro lado, a parte autora pretende, ainda, a condenação do Banco 

Segurado ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora exista relação de consumo entre as partes, sendo dispensável a 

prova da prática de ato ilícito, não é possível considerar-se que a recusa 

ao pagamento de indenização do seguro configure dano moral indenizável.

O requerido, ao negar a cobertura do sinistro por considerar ser indevido, 

e sob o argumento de que a indenização se restringiria à morte por 

acidente, segundo sua interpretação contratual, não pratica ato ilícito 

ensejador de reparação por dano moral.

Isto posto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na inicial, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na forma do artigo 85 do CPC.

Por ser a autora beneficiária da assistência judiciária, fica suspensa sua 

exigibilidade, nos termos da lei.

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76313 Nr: 311-64.2016.811.0093

 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: BRUNA CAROLINE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VARELLA, Ana Paula Varella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à Ordem para tornar nula a decisão de fls. 39.

Designe-se audiência preliminar em conformidade com a pauta da Sra. 

Conciliadora desta Comarca, salientando que querelante e querelados 

serão intimados através de seus advogados, via DJe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113110 Nr: 604-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Dias, Helio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111324 Nr: 3621-62.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. Nascimento Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112379 Nr: 34-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOSSI E CIA LTDA ME, Dailor Demossi, 

Elisangela Belém de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112621 Nr: 211-59.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado rei do Norte LTDA - ME, 

JACSON DA SILVA BRITO, JOSE VIEIRA BRILHANTE, ROGERIO QUEIROZ 

BRILHANTE, VALMIR CAPISTRANO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 
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devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112468 Nr: 106-82.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.C. LEITE - SUCATAS - EPP, HEVERTON 

CRISTIANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução 

Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4091-93.2017.811.0087

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111650 Nr: 3841-60.2017.811.0087

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Solano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111948 Nr: 3999-18.2017.811.0087

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CEZAR BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112156 Nr: 4117-91.2017.811.0087

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Luiz de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 3118-41.2017.811.0087

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 169-10.2018.811.0087

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Alves de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112234 Nr: 4166-35.2017.811.0087

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 4214-91.2017.811.0087

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 
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parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109659 Nr: 2736-48.2017.811.0087

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Freitas Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 48-21.2014.811.0087

 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): LUTERO SIQUEIRA DA SILVA, Múltipla 

Engenharia e Construção Ltda, Ivan Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do (a) advogado (a) Dr. ( Fábio Henrique Alves, para que no prazo de 03 

(três) dias horas, proceda com a devolução dos autos supra mencionado 

na forma do art. 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111408 Nr: 3679-65.2017.811.0087

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Jose Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110287 Nr: 3090-73.2017.811.0087

 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: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yago Hisami Chaves Kihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108672 Nr: 2161-40.2017.811.0087

 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 Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CHARCKOSKI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento da dívida pretendida pela requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 
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parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91322 Nr: 243-69.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Castro Souza, Sandra Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Lemos Melo 

Menezes - OAB:9.792 OAB/MT

 do Ministério Públicos, para que no prazo de 03 (três) dias horas, proceda 

com a devolução dos autos supra mencionado na forma do art. 234 do 

NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90720 Nr: 2828-31.2014.811.0087

 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: Almir de Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL HELU (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 do (a) advogado (a) Dr. Pedro Henrique Gonçalves, para que no prazo de 

03 (três) dias horas, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado na forma do art. 234 do NCPC.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41275 Nr: 476-88.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vilany de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 41275

Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.126/127, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30302 Nr: 143-78.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matusalém Souza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos constatei que o mandado 

de fls.65 teve sua finalidade não atingida, conforme certidão do oficial de 

justiça de fls.65 vº. Ao setor de expedição para que intime a parte autora, 

para que no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão do oficial de 

justiça.

Guiratinga - MT, 20 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42805 Nr: 1019-91.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 42805

Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.309/310, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44908 Nr: 2122-36.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Mendes Araújo

 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: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 PROCESSO/CÓD. Nº 44908

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.73, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39293 Nr: 1519-94.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes 

Martini, Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n° 1519-94.2015.811.0036

 Código: 39293

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por BANCO DO 

BRASIL S/A, em face dos executados VALDIR CIOMAR MARTINI, DALTON 

MARTINI, LUCÉLIA RIBEIRO DE MORAES MARTINI e LEONOR DE FÁTIMA 

BASSI MARTINI.

Durante o trâmite processual, às fls. 130/137, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

130/137, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo requerido pela parte autora, 

até o termino do cumprimento do acordo pela parte requerida. Após intime 

o exequente pra que manifeste-se acerca do cumprimento integral do 

acordo.

CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 20 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 304-49.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vicente de Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Processo n.º 304-49.2016.811.0036

Código: 40561

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, houve a citação editalícia do acusado JOÃO 

VICENTE DE GOES, por estar em lugar incerto e não sabido. Entretanto, o 

denunciado manifestou-se os autos por meio de defensor constituído e 

apresentou resposta acusação, bem como indicou endereço atualizado 

constante na procuração.

 Com o comparecimento espontâneo do denunciado o edital de citação 

cumpriu sua finalidade. Desta feita, DOU por CITADO o denunciado e 

Recebo à Resposta Acusação apresentada.

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 16/05/2018, às 

17h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes (Acusação), e após, o interrogatório do réu;

Há testemunhas de defesa a serem ouvidas na Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT. EXPEÇA Carta precatória àquela comarca para oitiva das 

testemunhas de defesa e Interrogatório do acusado.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

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).

INTIME-SE o acusado, JOÃO VICENTE DE GOES, para que compareça à 

audiência ora designada; Expeça precatoria à comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, para intimação da presente Audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/M 19 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 1010-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Teles, Cássio Celestino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme determinação de Ref. 106, intimo a parte 

ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de testemunhas que 

irão depor em plenário e, em querendo, juntar documentos e requerer 

diligências.

Guiratinga - MT, 20 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 2186-12.2017.811.0036

 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: BCdS, Josilaine Caetano dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50368 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por BIANCA CAETANO DE SOUZA representada por sua genitora 

SRA. JOSILAINE CAETANO DOS SANTOS SOUZA em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social –INSS.Sendo necessária a comprovação fática 

do alegado, mormente por prova pericial, bem como, a pesquisa 

socioeconômica, impossível o julgamento antecipado. Nomeio a Assistente 

Social judicial de Guiratinga para a pesquisa socioeconômica.Nomeio como 

perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá 

independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários correrão 

por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), 

valores estes que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela 
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variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de 

julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser agregada 

ao final à parte sucumbente.Deixo para marcar audiência de instrução e 

julgamento para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 20 de março de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 116-61.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Alves Vieira, Cleuza Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, Patrícia Meirelles Wieczorek - OAB:12.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55579 Nr: 540-30.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moreno Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eldyce Nunes Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o inventariante através de seu advogado constituido, para que 

compareceça em cartório afim de retirar cópia do termo de Compromisso 

de Inventariante já assinado, bem como, promova nos autos os atos 

subsequentes proferidos no despacho de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55693 Nr: 603-55.2018.811.0036

 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: ME GONÇALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingas Rodrigues de Sena Moares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO BARROS LEAL - 

OAB:39812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela 

embargante M.E GONÇALVES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, na petição 

inicial.1) Dando prosseguimento ao feito, RECEBO os presentes embargos 

de terceiros, por restar preenchidos os aspectos formais e materiais do 

artigo 674 do Novo Código de Processo Civil. 2) DEFIRO, “ab initio”, a 

SUSPENSÃO de todos os atos relativos à expropriação do bem objeto 

deste litígio, principalmente, a suspensão do levantamento pela parte 

embargada do valor penhorado e depositado em Juízo, via Bacenjud, no 

processo pr inc ipal  de Cumpr imento de Sentença n º 

1024-26.2010.811.0036 (Cód. 16283).3) APENSEM-SE os presentes 

embargos de terceiro aos autos principais de Cumprimento de Sentença nº 

1024-26.2010.811.0036 (Cód. 16283).4) TRANSLADE cópia dessa 

decisão aos referidos autos principais de Cumprimento de Sentença nº 

1024-26.2010.811.0036 (Cód. 16283).5) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que não vislumbro ser ela imprescindível para o 

desate da contenda, devido a extrema dificuldade de um acordo diante do 

caso concreto, privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia 

processual. Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade das 

partes, podendo inclusive se aperfeiçoar extrajudicialmente.6) Assim, 

CITE-SE a embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais, apresentar contestação aos embargos opostos, nos 

termos do artigos 679 e 677, § 3º do Novo CPC.7) Caso seja aportado a 

resposta da embargada, INTIME-SE o embargante para apresentar 

impugnação à contestação em 15 (quinze) dias.8) Por fim, CERTIFIQUE-SE 

a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 20/03/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 405-28.2012.811.0036

 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: Valdenor Manoel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17336 Nr: 765-94.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fl. 06/07, para: A) 

ABSOLVER o Acusado CLÁUDIO LEAL MELO, brasileiro, divorciado, 

pecuarista, nascido aos 21/05/1955, natural de Paranaíba/MS, portador do 

RG nº 00.099.895, inscrito no CPF sob nº 070.016.731-53, residente e 

domiciliado na Avenida Oswaldo Silva, nº 85, Bairro Jardim Guanabara, 

Guiratinga/MT, do crime do artigo 38, caput, da Lei 9.605/98 que lhe foi 

imputado na denúncia, por não haver prova da existência do fato 

(materialidade), com fundamento no art. 386, inciso II do CPP.B) 

CONDENAR o Acusado CLÁUDIO LEAL MELO, brasileiro, divorciado, 

pecuarista, nascido aos 21/05/1955, natural de Paranaíba/MS, portador do 

RG nº 00.099.895, inscrito no CPF sob nº 070.016.731-53, residente e 

domiciliado na Avenida Oswaldo Silva, nº 85, Bairro Jardim Guanabara, 

Guiratinga/MT, como incurso nas penas do artigo 68, caput, da Lei 

9.605/98.Tendo em conta o que dispõe os artigos 7º e 8º, inciso II da Lei 

9.605/98, vislumbro que o condenado preenche os requisitos para a 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de 

direito (aplicação subsidiária art. 44 §2º c/c art. 43, I do Código Penal), é 

ela: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 20 (vinte) salários mínimos 

vigentes a data desta sentença, que será depositado na Conta Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo. .e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 

20/03/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO
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Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para apresentar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o 

máximo de cinco) e, em querendo, juntar documentos e requerer 

diligências.

Guiratinga - MT, 21 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 68-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30225

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 21 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 100-73.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32959

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 21 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13641 Nr: 1089-89.2008.811.0036

 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: Nelzita Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT, 

Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:PFE/INSS/MT, PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 13641

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que cumpra integral despacho de 

fl.173, acostando aos autos, prestação de conta do montante repassado à 

parte autora.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12153 Nr: 1026-98.2007.811.0036

 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: Nair de Jesus Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12153

Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste quanto a impugnação à 

execução de fls.131/167, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12772 Nr: 239-35.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Diogo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT, Wender Luiz dos Santos - OAB:16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Autos n° 239-35.2008.811.0036 (12772)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu novo 

procurador constituído (fls. 210/215), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se em relação ao petitório e documentos da Sociedade de 

Advogados Tufaile, de fls. 223/247, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/03/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31267 Nr: 1111-11.2012.811.0036

 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: AdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1111-11.2012.811.0036

 Código: 31267

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

99/107), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.
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INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 840 Nr: 206-94.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT, Luciano Bolonha Gonsalves - OAB:187817/SP

 Autos n° 206-94.1998.811.0036 (840)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da Leiloeira CIRLEI FREITAS de fls. 201/207, nos termos 

apresentados.

1) SUSPENDO os efeitos da decisão de fl. 193/194, a qual determinou a 

realização de Leilão do imóvel penhorado, até a total resolução das 

irregularidades expostas pela Leiloeira, na referida petição.

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, ora exequente, com CARGA/REMESSA dos autos, devido a 

complexidade do presente feito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

nos autos Matrícula atualizada do imóvel penhorado, visto que encontra-se 

desatualizada, bem como manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/03/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-44.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SILVA OLMEDO (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº: 8010002-40.2016.811.0036 REQUERENTE: GEORGINA 

BARREIRO PAREDE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. 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; 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 efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para conversão da ação para Cumprimento de 

sentença, bem como seja certificado a existência de custas pendentes. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 20 de março de 2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-81.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA DE CASTRO 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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-81.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA DE CASTRO 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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-74.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA RODRIGUES DE MORAES (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010088-74.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA RODRIGUES DE MORAES (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossas Senhorias, na condição de advogados da parte 

reclamada, dos termos da do despacho, que segue transcrito: AÇÃO Nº: 

8010002-40.2016.811.0036 - REQUERENTE: GEORGINA BARREIRO 

PAREDE - REQUERIDO: BANCO BMG - "Vistos etc. 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; 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 efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde então, 

mandado de penhora e avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a 

que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Determino a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para conversão da ação para Cumprimento de 

sentença, bem como seja certificado a existência de custas pendentes. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 20 de março de 2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli - Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-60.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTOS FEITOSA (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-60.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTOS FEITOSA (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-91.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOMINGOS MARQUES (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-91.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOMINGOS MARQUES (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 haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-84.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZANY ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010055-84.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ZANY ALVES DE CARVALHO 

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. De acordo com 

a certidão exarada nos autos, o autor faleceu no curso da demanda 

id.7275820. Entretanto, considerando que a pretensão versada na inicial 

visava ao dano moral em razão de ausência de energia elétrica, o 

falecimento da parte autora acarreta a superveniente falta de interesse de 

agir, sobretudo por se tratar de um direito personalíssimo, insuscetível de 

transmissão para os sucessores legais. Nesse sentido, colaciona-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. FALECIMENTO DA 

PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O falecimento da parte 

autora durante a tramitação do processo acarreta a perda superveniente 

do objeto da ação, em face do caráter personalíssimo da obrigação 

postulada. Tal situação enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Precedentes jurisprudenciais. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo 

princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação 

deve arcar com os ônus da sucumbência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. Verba arbitrada com 

observância dos vetores previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15 e 

parâmetros adotados pela Câmara em situações similares. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073892838, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 14/12/2017) Dessa forma, tenho que restou caracterizada a perda de 

objeto, pelo que o processo deve ser extinto. Em face do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo pela superveniente falta de interesse de agir. 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, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-84.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZANY ALVES DE CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010055-84.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ZANY ALVES DE CARVALHO 

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. De acordo com 

a certidão exarada nos autos, o autor faleceu no curso da demanda 

id.7275820. Entretanto, considerando que a pretensão versada na inicial 

visava ao dano moral em razão de ausência de energia elétrica, o 

falecimento da parte autora acarreta a superveniente falta de interesse de 

agir, sobretudo por se tratar de um direito personalíssimo, insuscetível de 

transmissão para os sucessores legais. Nesse sentido, colaciona-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. FALECIMENTO DA 

PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O falecimento da parte 

autora durante a tramitação do processo acarreta a perda superveniente 

do objeto da ação, em face do caráter personalíssimo da obrigação 

postulada. Tal situação enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Precedentes jurisprudenciais. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo 

princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação 

deve arcar com os ônus da sucumbência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. Verba arbitrada com 

observância dos vetores previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15 e 

parâmetros adotados pela Câmara em situações similares. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073892838, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 14/12/2017) Dessa forma, tenho que restou caracterizada a perda de 

objeto, pelo que o processo deve ser extinto. Em face do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo pela superveniente falta de interesse de agir. 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, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-29.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT0015133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO & BYLOOK E-COMMERCE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº: 8010005-29.2015.811.0036 REQUERENTE: JOSÉ MORAES 

FILHO REQUERIDO: LEOELETRO – LEO & BYLOOK E-COMERCE LTDA 

Vistos etc. 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; 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 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados. 

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão da 

ação para Cumprimento de sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Guiratinga/MT, 20 de março de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (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)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000037-26.2017.8.11.0036 REQUERENTE: ANIVALDO CAVALCANTE 

RIBEIRO JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz foi 

cobrado duas vezes a fatura do mês de agosto indevidamente e requer 

seja a reclamada condenada a repetição de indébito, a inversão do ônus 

da prova e a condenação em indenizar os danos causados. Narra o autor 

que possui uma contratação com a empresa reclamada consistente linha 

plano controle e no mês de julho houve duas cobranças nos valores de 

R$64,99 e R$62,76, ao verificar a cobrança indevida, entrou em contato 

com a Ré para informar o equívoco da Ré, ocorre que o autor tinha pagado 

a fatura no dia 11/08/2017, e mesmo assim ocasionou o bloqueio da sua 

linha no dia 22/08/2017, em contato com a Ré foi informado que ele deveria 

pagar as faturas em aberto. Sustenta ainda ter entrado em contato com o 

SAC e ante a falta de solução e sendo as faturas questionáveis e com as 

mesmas irregularidades de cobranças abusivas, pretende discutir dos 

danos advindos das referidas irregularidades. Citada a requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação e impugnação. Os autos vieram conclusos. Eis o breve 

relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. No mérito, a demanda deve ser julgada procedente. Assim, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

que houve a cobrança indevida no mesmo mês, com duas faturas, 

consoante faturas anexadas na exordial, enquanto a parte requerida nada 

trouxe, a fim de corroborar as suas teses defensivas. Explico. A parte 

adversa apresentou capturas de telas que se configuram como prova 

unilateral e passível de fraude, não servindo como embasamento 

probatório, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais: “TJ-PR - 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 

000059091201381600360 PR 0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão) 

(TJ-PR) Data de publicação: 02/12/2014 Ementa: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE 

AS PARTES ? TELAS DE SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM 

FORÇA PROBATÓRIA ? DANO MORAL CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 

12.15 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ? MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença 

confirmada pelos próprios fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 

no sentido do desprovimento do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma 

Recursal - 0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: 

FlÃ¡vio Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) Encontrado em: ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ?

DANOMORALCARACTERIZADO” “TRE-ES - 78.2012.608.0050 RE 

RECURSO ELEITORAL REL 4078 ES (TRE-ES) Data de publicação: 

08/08/2012 Ementa: RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO 

PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA FORÇA 

PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

20 DO TSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ficha de filiação, por si só, 

constitui prova hábil tão somente para fins da regra disposta no art. 19 , § 

2º , da Lei 9.096 /95 - solicitar ao Juiz Eleitoral providências junto aos 

partidos políticos, para que estes observem a regrano caput do aludido 

dispositivo, não constituindo elemento hábil a comprovar a filiação no 

momento do registro de candidatura. 2. Penso que somente se pode 

atribuir forçaprobatória idônea a esses documentos produzidos 

unilateralmente quando os demais elementos dos autos os corroboram. 

Todavia, no presente caso, todas as provas apresentadas pelo 

pré-candidatotêm enfraquecida a sua força probante, pelo fato de serem 

unilaterais, podendo, portanto, serem confeccionadas em qualquer 

momento, bastando retroagir a data de sua elaboração para se eximir das 

imposições eleitorais. 3. O fato de o recorrente constar na lista interna de 

partido e da Ata de Convenção Municipal para escolha de candidatos não 

são suficientes para demonstrar de forma segura o vínculo partidário do 

candidato há pelo menos um ano antesdas eleições de 2012, uma vez que 

a produção desses meios materiais depende exclusivamente de ato 

unilateral dos dirigentes partidários. 4. Recurso conhecido e, no mérito, 

não provido.” No mesmo raciocínio, além de se limitar em provas 

unilaterais, fundamentou sua contestação na ausência de danos 

suportados pelo autor, padecendo em argumentos genéricos e 

fragilizados. Desta feita, embora defenda a regularidade do plano, não 

acostou qualquer documentação que comprovasse a cobrança de duas 

fatura no mesmo mês, ainda levando em conta que trata-se de plano 

controle, mostrando que a reclamada não respeitou a boa-fé objetiva 

contratual, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que o 

autor encontra-se em posição de hipossuficiência, nos moldes do diploma 

de defesa consumerista (art. 6º, VII do CDC). Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado os valores cobrados por um serviço não 

utilizado, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora descontados. Da repetição de indébito. De 
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outro norte, quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no 

mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 

(Código de Defesa do Consumidor) prevê expressamente que o 

consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, 

para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal exige-se a presença 

dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de 

uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, 

volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais requisitos não se 

encontram preenchidos, uma vez que a parte autora alega ter dispendido 

gastos, contudo, não colacionou nenhum comprovante que dê azo a tais 

alegações. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível 71003356904 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 03/09/2012 Ementa: REAPARAÇÃO DE 

DANOS. NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA POR DÍVIDA INEXISTENTE. 

INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ANTE A AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Autora que não comprova o pagamento referente à notificação recebida, 

descabendo a repetição do indébito pretendida. A simples notificação para 

pagamento, ainda que equivocada, não enseja a reparação moral 

postulada. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de indenização 

extrapatrimonial, somente se configurariam com a publicização de uma 

pendência indevida ou exposição do consumidor a...” Por outro lado, na 

ótica do Código Civil, a sua improcedência também é a decisão mais 

acertada. Tal conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do 

Código Civil, assim positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, 

no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 

do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o 

dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele 

exigir, salvo se houver prescrição”. Como se nota, houve comprovação do 

efetivo pagamento, logo deve ser ressarcido em dobro o valor pago pela 

autora, no valor de R$ 62,76 (sessenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que o autor sofrera constrangimento ao ter o valor de sua fatura cobrada 

indevidamente ante a inutilização de serviços nos termos pactuados. 

Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras tentativas de solucionar o 

dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu anseio e tampouco 

concedeu amparos assistenciais e tal somente foi possível devida à 

coerção judicial. Nesse sentido: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

00697244220078190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) 

Data de publicação: 01/06/2009 Ementa: CIVIL. CONTA-SALÁRIO. 

DECONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMONÃO CONTRAÍDO PELA 

CORRENTISTA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FATO DO SERVIÇO. LEI 

8.078/90. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MORAL. COMPOSIÇÃO. 

Empréstimo consignado obtido junto a instituição financeira ré, por 

terceiros de forma fraudulenta. Descontos indevidos nos proventos de 

aposentadoria da autora. Inexistência de qualquer contrato de empréstimo 

firmado com a correntista. Fortuito interno dos atos realizados pelas 

instituições financeiras. Sentença que condenou a instituição financeira a 

devolver, em dobro, as parcelas indevidamente descontadas da conta da 

autora e reparação moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se 

mostrou justa e proporcional ao dano infligido. Recursos manifestamente 

improcedentes a que se nega seguimento na forma do caput, do art. 557, 

do Código de Processo Civil. TJ-MS - Apelação APL 

08000106520148120016 MS 0800010-65.2014.8.12.0016 (TJ-MS) Data de 

publicação: 28/01/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO 

INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM – RECURSO IMPROVIDO. I) O desconto em 

folha de parcelas dos empréstimos não contraídos pelo autor, impõe a 

repetição em dobro do indébito, ex vi do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , vez que não há engano justificável nos 

descontos efetuados, por ter o banco atuado com desídia na contratação 

realizada por terceiro. II) A conduta lesiva da instituição financeira, que 

levou o requerente a experimentar descontos mensais em sua 

aposentaria, caracteriza danos morais. III) Por um critério de razoabilidade, 

deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os 

transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos 

objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a 

punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor 

majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” Por 

oportuno, a parte reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um 

serviço contrato, mas cobrado em excesso/indevidamente, afrontando 

aos princípios da boa-fé objetiva e proposta, dispostas em nosso diploma 

civil em seus artigos 421 e 422, in verbis: “Art. 421. A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de contratar é livre, bem como a 

sua aceitação que deverá se valer do meio expresso, tácito ou presumido, 

sendo certo que, in casu, não ocorrer quaisquer destas modalidades, 

inexistindo motivação de contratar naquele valor disposto na fatura. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o desconto de um empréstimo 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Ademais, o direito de exercício de cobrança/desconto, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 
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levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para determinar a repetição de indébito no valor de R$ 62,76 

(sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), que deverá ser paga 

em dobro, com incidência de juros e correção monetária a contar a partir 

do efetivo pagamento; condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. AROLDO JOSÉ 

ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-22.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

SEBASTIANA BRITO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA LOPES GUIMARAES (EXECUTADO)

SOLON ROSA GUIMARAES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº: 8009999-22.2015.8.11.0036 REQUERENTE: SEBASTIANA 

BRITO DE ARRUDA e HAROLDO MARQUES DE ARRUDA. REQUERIDO: 

SOLON ROSA GUIMARÃES FILHO e LUCINEIA LOPES GUIMARÃES. 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença proposta por 

SEBASTIANA BRITO DE ARRUDA e HAROLDO MARQUES DE ARRUDA em 

face de SOLON ROSA GUIMARÃES FILHO e LUCINEIA LOPES 

GUIMARÃES. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Analisando aos autos, nota-se que a parte autora foi intimada 

para promover diligência e manteve-se inerte, culminando-se na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse do requerente em dar prosseguimento ao processo. Em face 

do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2017. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-03.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA RAMOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT0015133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 8010020-03.2012.8.11.0036 REQUERENTE: VALMIR MOREIRA 

RAMOS JUNIOR. REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A. Sentença Tendo em 

vista o depósito da quantia executada, determino a expedição do 

respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos valores 

pertencente ao beneficiário, na conta bancária fornecida nos autos. 

Ademais, considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no 

art. 924, II, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito. Intimem-se. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 19 de março de 2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-51.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORIO OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 8020001-51.2015.8.11.0036 REQUERENTE: TEODORO OLIVEIRA 

CAMPOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por TEODORO OLIVEIRA CAMPOS em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que se alega, como causa de pedir, a 

condenação do requerido a pagar os valores descontados indevidamente, 

a título de imposto de renda da folha de pagamento do reclamante. 

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 
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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. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, eis 

que o regramento previsto na Lei 9.099/95, visando a facilitar o acesso à 

Justiça, permite que a reclamação apresentada pela parte autora traga 

descrição pormenorizada dos fatos, tampouco elementos técnicos 

específicos, cujo conhecimento se restringe àqueles que detêm 

capacidade postulatória. Ademais, ainda que a petição seja genérica em 

determinados pontos, tal se restringe à análise do magistrado, eis que não 

verifico qualquer tolhimento à ampla defesa da parte reclamada. II – DA 

PRESCRIÇÃO. Resta prejudicada, pelos fatos e fundamentos a seguir, 

expostos. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas. A parte reclamante ajuizou ação de 

cobrança, aduzindo que o requerido, de maneira indevida, descontou da 

sua folha de pagamento o imposto de renda, desde o dia 26/09/2008, 

pleiteando dessa forma, a condenação do requerido a restituir tal 

importância. Ocorre, que ao analisar os fólios, nota-se que o reclamante 

juntou ao autos, prova de que que é aposentado por invalidez, é portador 

de paralisia irreversível e incapacitante, fazendo jus à concessão à 

isenção do IR, porém, não acostou aos autos comprovante em sua folha 

de pagamento, de que os descontos foram de fato realizados, bem como, 

a planilha referente aos descontos em que se pleiteia. Sendo assim, no 

presente momento, a parte reclamante não faz jus a restituição requerida, 

devendo a presente demanda ser julgada improcedente. Ante o exposto, 

resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso 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, 21 de março de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de 

Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), nos termos da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta 

Corrente n.º 6304-5, Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da 

Comarca de Itaúba/MT, possibilitando assim, o cumprimento do “Mandado 

de Intimação”, conforme determinado na r. decisão de referência nº 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76616 Nr: 985-67.2015.811.0096

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 100,00 (cem reais), nos termos 

da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta Corrente n.º 6304-5, 

Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de Itaúba/MT, 

possibilitando assim, o cumprimento do “Mandado de Intimação”, conforme 

determinado na r. decisão de referência nº 58/59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72277 Nr: 161-45.2014.811.0096

 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: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR JOÃO MOCELIN (Espólio de), ZELIR 

ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:OAB/MT 6298 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, HERNANDES DOS SANTOS - OAB:2.611, LUIS ROBERTO 

SILVA E TAQUES - OAB:17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266/B

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, nenhuma 

omissão, contradição ou erro na decisão às fls. 1.188/1.191, nos termos 

do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos 

moldes em que prolatada.INTIME-SE o embargante para cumprir a decisão 

de fls. 1.188/1.191, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, caso 

não seja ofertada nova garantia pelo embargante, retornem os autos 

conc lusos  pa ra  de l i be rações . In t i m e - s e .  C U M P R A - S E . À s 

providências;Itaúba/MT, 15 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70740 Nr: 25-82.2013.811.0096

 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: IVANILDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25-82.2013.811.0096 (Código 70740)

Requerente: Ivanildo Lopes da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto foi provido, 

CUMPRA-SE os comandos insertos do referido acórdão, expedindo o 

necessário.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46071 Nr: 703-39.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/199 (Código 46071)

Requente: Valdina da Costa

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 131) e, considerando que o 

advogado da requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 128, de 

titularidade do causídico.

Cumprido, remetam-se conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46332 Nr: 60-47.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 

CENTRO DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº 60-47.2010.811.0096 (Código 46332)

Exequente: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Executado: Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaúba

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o petitório de fls. 70 informe a 

juntada da petição correta em anexo, esta não aportou aos autos. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para sanar a falha apontada.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44287 Nr: 1168-19.2007.811.0096

 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: MITRA DIOCESANA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA, VALDIR DONATO, MARIA LUCIA DONATO, JUSCELINO 

RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, Carla Salete Chiodelli Carvalho - 

OAB:MT/6887, DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11092, Igor Junior Brun - OAB:9097 MT, MATEUS DE TOLEDO - 

OAB:8.526-MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, Saulo 

de Melo Junior - OAB:22106

 Processo nº 1168-19.2007.811.0096 (Código 44287)

Requerente: Mitra Diocesana de Sinop

Requerido: Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas Ltda, Valdir 

Donato, Maria Lucia Donato e Juscelino Resende de Freitas.

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 548.

 Assim, INTIME-SE os executados para que prestem esclarecimentos nos 

autos quanto o teor do petitório de fls. 534, bem como para que tragam o 

endereço onde podem ser localizados os veículos restritos junto ao 

sistema RENAJUD.

Aportando-se resposta aos autos, intime-se a parte autora para requerer 

o que de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71101 Nr: 386-02.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Sampaio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18050/O, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5.985

 Processo nº: 386-02.2013.811.0096

Código: 71101

Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls. 132.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada (às fls. 132) e 

nos moldes pugnado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46949 Nr: 697-95.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKRGF, LG, NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA - OAB:16849

 Processo nº: 697-95.2010.811.0096

Código: 46949

Vistos.

Considerando a petição de fls. 58, DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71240 Nr: 524-66.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 
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OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado 

Pedro Alves dos Santos da imputação que lhe foi feita nos autos nº 

524-66.2013.811.0096 (Código 71240), com fulcro no art. 386, V, do 

Código de Processo Penal.Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Itaúba, 08 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70983 Nr: 265-71.2013.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LEONTIL SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 265-71.2013.811.0096 – (Código 70983)

Requerente: Orlando Leontil Scripchenco

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 118/119 por Orlando 

Leontil Scripchenco, em face da decisão proferida às fls. 115/117.

Narra o embargante, em suma, que a decisão detém erro material no que 

tange ao valor acordado para pagamento, uma vez que o valor ofertado 

pelo executado e a quantia aceita pelo exequente fora de R$ 23.362,02 

(fls.105/113), e não o montante de R$ 4.985,00.

Os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes em decisão judicial.

Pois bem. Trata-se de erro material na respectiva decisão, consoante 

aventado pela parte embargante, eis que fez-se constar valor diverso do 

que fora acordado.

Desta feita, estando-se diante de premente erro material, entendo cabíveis 

os embargos declaratórios.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, SUPRINDO a contradição ali apontada, nos 

termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá constar a 

seguinte redação em seu dispositivo:

 “(...) Ante a expressa concordância do exequente quanto aos cálculos 

oferecidos pelo devedor, ACOLHO a impugnação para determinar que a 

execução prossiga com base no valor de R$ 23.362,02 (vinte e três mil 

trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), calculados em 

05/2017, conforme cálculo de fls.111.verso/113. (...)”

Mantenho os demais termos da r. decisão.

 No mais, informo que a parte destacada no r. trecho da decisão fora 

retificada.

Por fim, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 115/117.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72713 Nr: 487-05.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joane Magno de Souza 

Santos - OAB:3523/RO

 Processo nº 487-05.2014.811.0096 (Código 72713)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Fabrício Alves de Oliveira

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 157, a qual informa não constar nos 

autos endereço atualizado do réu, DETERMINO que se proceda com a 

intimação por edital da decisão de fls. 156.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

Às providências.

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.: 70057 Nr: 314-49.2012.811.0096

 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: Edino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 314-49.2012.811.0096 (Código 70057)

Requerente: Edino Soares

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, considerando que fora homologada a desistência do recurso 

interposto, dê-se vista a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que de direito.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44232 Nr: 1102-39.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:7.453/MT, Juliana Kimie de Mello Leme Nakamura - 

OAB:9.360/E, Persion Aldemani Martins de Freitas - OAB:8.323/E

 Processo nº 1102-39.2007.811.0096 (Código 44232)

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Niomar Beneficiamento de Madeiras Ltda-me

Vistos.

Interposto o recurso de apelação (f. 225/241), e considerando que a parte 

recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação (f. 246), REMETAM-SE os autos para o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do ª3º do artigo 1.010 do NCPC, 

grafando as nossas melhores homenagens.

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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82323 Nr: 594-44.2017.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - 

OAB:16230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE pedido para determinar a 

expedição do alvará pleiteado nos termos registrados na decisão liminar. 

Em decorrência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

honorários.Ciência ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Itaúba-MT, 14 de dezembro de 2017.Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78082 Nr: 301-11.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MORETTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SURIANO 

OURIVES - OAB:17850

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016, Art. 976, II 

da CNGC/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado do denunciado, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar acerca carta precatória devolvida com diligência negativa 

quanto à testemunha SEBASTIÃO DA SILVA (ref. 44).

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8957 Nr: 1184-83.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por José Souza de 

Oliveira, em face do Instituto Nacional de Seguro Social.

A parte autora juntou aos autos planilha de cálculos atualizada às fls. 

158/163.

 A Autarquia executada às fls. 165 concordou com os cálculos realizados 

pela Exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória julgo 

antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, vejo que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, qual seja R$ 41.988,41 

(quarenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um 

centavos).

Ante o exposto, tendo a parte executada concordado com os cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos às fls. 162/163, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e a sua 

procuradora.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43770 Nr: 778-47.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a representante da exequente, 

compareceu nesta data no Fórum da Vara Única da Comarca de 

Itiquira/MT, no dia 21/03 do corrente ano, para informar que o executado 

quitou o débito alimentar faltante da presente execução, informou também, 

seu atual endereço, qual seja, Rua Isaias, Bairro Santo Antônio, n° 1030, 

nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 404-60.2018.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo de Oliveira Queiroz, Walison Vinicius 

dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:36.736

 Código 55483. “In casu”, entendo que dois dos pressupostos que 

autorizam a prisão preventiva, qual sejam, a garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal ainda se fazem presentes, bem como, pelo fato de 

que os acusados não trouxe nenhum fato novo a desconstituir os 

argumentos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, 

assim, a segregação cautelar do indiciado deve ser mantida. Quanto ao 

fato do indiciado alegar que é primário, possui residência fixa e trabalho 

lícito, essas condições não são suficientes, por si só, nesse momento 

para que ele seja colocado em liberdade, pois não retira a gravidade dos 

crimes supostamente praticados, nem mesmo as circunstâncias em que 

abrangeram o fato criminoso.Neste contexto o STJ tem decidido que, “A 

presença de condições favoráveis, tais como residência fixa, 

primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, 

não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão 

cautelar, quando, devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, esta mostrar-se necessária. Habeas corpus 

não conhecido. (HC 280.051/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014)”.Convém 

destacar que o delito de tráfico de drogas é o grande mal que assola este 

país, sendo desencadeador de outros graves crimes como furto, roubo, 

latrocínio e homicídio, dentre outros.Posto isso, tenho que os requisitos 

autorizadores da custódia cautelar em desfavor do réu permanecem 

inalterados, não havendo qualquer fato novo capaz de ensejar sua 

revogação, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de Leonardo 

de Oliveira Queiroz, com fundamento na aplicação da lei penal e garantia 

da ordem pública.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 16 de março 

de 2018.Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4190 Nr: 721-49.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Conceição Alves Figueiredo, Santina 

Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alves Lira, Jocília Maria de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 
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OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o arrematante Sr. Uilian Pereira Queiroz para que, manifeste-se 

no prazo de 15 (quinze) dias quanto à petição de fls. 152/156.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7032 Nr: 855-08.2006.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

demandante, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Sem 

custas, dada à gratuidade de justiça. Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 706-34.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Jeronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Simão Honorio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:5255, Sergio Abrahão Elias - OAB:1223/RO

 Vistos.Primeiramente, considerando que a presente ação visa garantir o 

direito de menor ao percebimento de alimentos, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária a exequente.(...).No mais, compulsando aos autos, 

verifica-se que a parte requerida efetuou às fls. 94 dos autos, o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da execução, requerendo 

às fls. 88/89 o parcelamento do remanescente em 06 (seis) parcelas, 

efetuando, na sequência, o pagamento de 02 (duas) prestações (fls. 

124/126 e 132).Por sua vez, a parte exequente às fls. 96/98 e 171/172 

dos autos requereu o não acolhimento da justificativa, pugnando pela 

prisão civil do executado.O presentante do Ministério Público em duas 

oportunidades (fls. 177 e 180) pugnou intimação do executado para 

efetuar o pagamento do remanescente das parcelas antes da decretação 

de sua prisão civil.Pois bem.Verifica-se dos autos que o executado 

efetuou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

requerendo o parcelamento do restante de 06 (seis) prestações, 

efetuando o pagamento de 02 (duas) parcelas.Ocorre que, a última 

parcela efetivamente paga pelo executado (fls. 132) foi adimplida em 

31/08/2016 e, de lá para cá não foram juntados os demais comprovantes 

de pagamento.Assim, por prudência, antes de deliberar sobre os pedidos 

formulados pela exequente às fls. 96/98 e 171/172, e considerando o que 

determina o § 2°, do art. 916, do CPC, DETERMINO a intimação do 

executado, através de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os comprovantes de pagamento 

remanescentes.Apresentados os comprovantes ou decorrido o prazo, 

fato que deverá ser certifico nos autos, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, através de seus advogados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender pertinente, 

acostando aos autos cálculo atualizado da dívida. Após, ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.Por fim, 

REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.INTIMEM-SE, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos

Diante da comunicação do cumprimento dos mandados de prisão 

temporária nº 2783 (Jeremias Otoniel dos Santos), 2784 (Juvenal Cassimir 

dos Santos), 2785 (Iracema Emília dos Santos), 2786 (Kellinton Rafael de 

Souza), 2787 (Welison Antônio de Araujo e 2790 (Josielson Eliel dos 

Santos), em observância às regras insculpidas na Resolução 213/2015 - 

CNJ e Provimento 12/2017 - CM, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, DESIGNO audiência de CUSTÓDIA para o dia 20 de março 

de 2018, às 13h40.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

 Vistos. Pelo Ofício n. 262/2018/DP Jauru-MT, datado de 18/03/2018, foi 

informado o cumprimento do mandado de prisão n° 2786, expedido nos 

autos do processo n° 588-53.2018.811.0047, código 47548, distribuído 

nesta Comarca, tendo, por isso, apresentado o autuado KELLINTON 

RAFAEL DE SOUZA nesta audiência, para fins de averiguar acerca da 

regularidade do cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias 

constitucionais e assegurados os direitos do preso. Nos termos do 

Provimento n.º 12/2017 do Presidente do Conselho da Magistratura do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o investigado, nesta oportunidade, foi 

entrevistado, garantida a manifestação do Ministério Público e da Defesa. 

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos 

constitucionais do flagrado, sendo que na presente oralidade não houve 

relato de violação de direitos ou prática de atos irregulares, abusivos ou 

ilegais por parte dos agentes que tiveram atuação no cumprimento do 

mandado de prisão. Constata-se que as circunstâncias da prisão estão 

em consonância com os ditames legais. DETERMINO, quando da 

distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias 

reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do 

incidente de prisão em flagrante. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

 Vistos.

 Pelo Ofício n. 257/2018/DP Jauru-MT, datado de 18/03/2018, foi informado 

o cumprimento do mandado de prisão n° 2790, expedido nos autos do 
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processo n° 588-53.2018.811.0047, código 47548, distribuído nesta 

Comarca, tendo, por isso, apresentado o autuado Josielson Eliel dos 

Santos nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do 

cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e 

assegurados os direitos do preso. Nos termos do Provimento n.º 12/2017 

do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, o investigado, nesta oportunidade, foi entrevistado, 

garantida a manifestação do Ministério Público e da Defesa. Constam dos 

autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do 

flagrado, sendo que na presente oralidade não houve relato de violação 

de direitos ou prática de atos irregulares, abusivos ou ilegais por parte dos 

agentes que tiveram atuação no cumprimento do mandado de prisão. 

Constata-se que as circunstâncias da prisão estão em consonância com 

os ditames legais. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão 

temporária, DEFIRO requerimento ministerial, para tanto, ABRA-SE VISTA 

DOS AUTOS para manifestação. Após, VOLTE-ME CONCLUSO para 

deliberação, com URGÊNCIA. No mais, não havendo determinações a 

serem exaradas, dou por encerrada a solenidade. Saem os presentes 

devidamente intimados e o investigado cientificado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

 Vistos.

 Pelo Ofício n. 255/2018/DP Jauru-MT, datado de 18/03/2018, foi informado 

o cumprimento do mandado de prisão n° 2785, expedido nos autos do 

processo n° 588-53.2018.811.0047, código 47548, distribuído nesta 

Comarca, tendo, por isso, apresentado o autuado Iracema Emilia dos 

Santos nesta audiência, para fins de averiguar a regularidade do 

cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e 

assegurados os direitos do preso. Nos termos do Provimento n.º 12/2017 

do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, o investigado, nesta oportunidade, foi entrevistado, 

garantida a manifestação do Ministério Público e da Defesa. Constam dos 

autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais da 

flagrada, sendo que na presente oralidade não houve relato de violação 

de direitos ou prática de atos irregulares, abusivos ou ilegais por parte dos 

agentes que tiveram atuação no cumprimento do mandado de prisão. 

Constata-se que as circunstâncias da prisão estão em consonância com 

os ditames legais. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão 

temporária, considerando o estado de saúde da detida, devidamente 

comprovado nos autos, ainda o fato de contar com mais de 60 (sessenta) 

anos de idade, bem como manifestação ministerial em que diz respeito às 

investigações em andamento, hei por bem REVOGAR sua prisão 

temporária, pelo que deverá ser posta imediatamente em LIBERDADE se 

por outro motivo não tiver que permanecer presa. Em respeito ao princípio 

da celeridade, SERVE a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA. 

No mais, não havendo determinações a serem exaradas, dou por 

encerrada a solenidade. Saem os presentes devidamente intimados e o 

investigada cientificada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

 Vistos.

 Pelo Ofício n. 256/2018/DP Jauru-MT, datado de 18/03/2018, foi informado 

o cumprimento do mandado de prisão n° 2783, expedido nos autos do 

processo n° 588-53.2018.811.0047, código 47548, distribuído nesta 

Comarca, tendo, por isso, apresentado o autuado Jeremias Otoniel dos 

Santos nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do 

cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e 

assegurados os direitos do preso. Nos termos do Provimento n.º 12/2017 

do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, o investigado, nesta oportunidade, foi entrevistado, 

garantida a manifestação do Ministério Público e da Defesa. Constam dos 

autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do 

flagrado, sendo que na presente oralidade não houve relato de violação 

de direitos ou prática de atos irregulares, abusivos ou ilegais por parte dos 

agentes que tiveram atuação no cumprimento do mandado de prisão. 

Constata-se que as circunstâncias da prisão estão em consonância com 

os ditames legais. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão 

temporária, DEFIRO requerimento ministerial, para tanto, ABRA-SE VISTA 

DOS AUTOS para manifestação. Após, VOLTE-ME CONCLUSO para 

deliberação, com URGÊNCIA. No mais, não havendo determinações a 

serem exaradas, dou por encerrada a solenidade. Saem os presentes 

devidamente intimados e o investigado cientificado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, IEdS, JOdS, KRdS, WAdA, JEDS, NAdM, 

PdSdO, JDOA, AdM, WWVR, CG, MCVM, APS, VCS, VBdS, CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

 Vistos.

 Pelo Ofício n. 254/2018/DP Jauru-MT, datado de 18/03/2018, foi informado 

o cumprimento do mandado de prisão n° 2784, expedido nos autos do 

processo n° 588-53.2018.811.0047, código 47548, distribuído nesta 

Comarca, tendo, por isso, apresentado o autuado Juvenal Cassimir dos 

Santos nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do 

cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e 

assegurados os direitos do preso. Nos termos do Provimento n.º 12/2017 

do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, o investigado, nesta oportunidade, foi entrevistado, 

garantida a manifestação do Ministério Público e da Defesa. Constam dos 

autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do 

flagrado, sendo que na presente oralidade não houve relato de violação 

de direitos ou prática de atos irregulares, abusivos ou ilegais por parte dos 

agentes que tiveram atuação no cumprimento do mandado de prisão. 

Constata-se que as circunstâncias da prisão estão em consonância com 

os ditames legais. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão 

temporária, DEFIRO requerimento ministerial, para tanto, ABRA-SE VISTA 

DOS AUTOS para manifestação. Após, VOLTE-ME CONCLUSO para 

deliberação, com URGÊNCIA. No mais, não havendo determinações a 

serem exaradas, dou por encerrada a solenidade. Saem os presentes 

devidamente intimados e o investigado cientificado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24776 Nr: 770-75.2014.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONALDO VITOR DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o inventário negativo e DECLARO que inexistem bens a inventariar 

em nome do falecido RONALDO VICTOR DOS SANTOS, ressalvados erros 

ou omissões e eventuais direitos de terceiros.4. SEM Custas e Honorários 

advocatícios.5. Ciência ao Ministério Público.6. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.7. Expeça-se o necessário.8. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 09 de março de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32754 Nr: 1532-23.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WILLIAN DA SILVA, BANCO DO BRASIL 

S/A, CAPU COM. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A., JS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CARLOS 

CAPOBIANCO, FlÁVIA RIOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208/A

 Vistos.

1. Diante das juntadas de correspondências devolvidas (Ref: 42 , 43, 44, 

45 e 49), intime-se a parte requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 745-57.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HONÓRIO SALES, FÁBIO CAETANO 

DOS SANTOS, LEANDRO CAETANO DOS SANTOS, ADEVAIR MAZETO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/O

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente os réus 

(artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 02/04/2018, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

3. Intimem-se os acusados, o(a) Advogado(a) de defesa, o(a) 

Defensor(a) Público(a), o(a) membro do Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida (se o caso), 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, os acusados 

(artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirtam 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 

artigo 458 e § 2º do artigo 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 

(artigo 219, CPP).

6. Ademais, indefiro o pleito de Ref: 49, postulado pela causídica do 

acusado Leandro Caetano dos Santos, haja vista que o momento para a 

indicação das provas que pretende produzir é no ato da apresentação da 

defesa prévia.

7. Solicite-se o recambiamento do(s) réu(s) para comparecer(em) à 

audiência supradesignada.

8. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 02 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 599-16.2017.811.0048

 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: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não há 

comprovação da citação da autarquia requerida conforme se vê da 

certidão de Ref: 26, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/04/2018, às 15h (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a citação da parte 

requerida conforme determinado na decisão contida na Ref: 18, bem como 

com sua intimação para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 2938-45.2017.811.0048

 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: MARIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não há 

comprovação da citação da autarquia requerida conforme se vê da 

certidão de Ref: 12, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/04/2018, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá – 

MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a citação da parte 

requerida conforme determinado na decisão contida na Ref: 4, bem como 

com sua intimação para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 2833-68.2017.811.0048

 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: ANTÔNIO CARLOS GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT. LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não há 

comprovação da citação da autarquia requerida conforme se vê da 
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certidão de Ref: 12, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/04/2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá – 

MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a citação da parte 

requerida conforme determinado na decisão contida na Ref: 4, bem como 

com sua intimação para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40262 Nr: 2998-18.2017.811.0048

 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: JOSÉ LEVINO LINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não há 

comprovação da citação da autarquia requerida conforme se vê da 

certidão de Ref: 12, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/04/2018, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá – 

MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a citação da parte 

requerida conforme determinado na decisão contida na Ref: 4, bem como 

com sua intimação para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 2944-52.2017.811.0048

 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: SUREIA NASSIM ABDO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não há 

comprovação da citação da autarquia requerida conforme se vê da 

certidão de Ref: 12, motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/04/2018, às 14h00min (horário oficial de Cuiabá – 

MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a citação da parte 

requerida conforme determinado na decisão contida na Ref: 4, bem como 

com sua intimação para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1562 Nr: 354-64.2001.811.0048

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA DE MT. - CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS 

- OAB:11291/O, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8.508

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos às partes para manifestar o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 998 Nr: 345-39.2000.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA DE MT. - CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos às partes para manifestar o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 1450-89.2016.811.0048

 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: EDVALDO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante do petitório acostado na Ref: 31, DETERMINO, pois, a 

realização de perícia e nomeio perito na pessoa da Dr. Paulo Cesar de 

Figueiredo Ponce, inscrito no CRM nº. 954, que atende na Rua Sírio 

Libanesa, nº. 60, Ed. Atlantis, Apto 802, Bairro Popular, CEP. 78.045-390, 

em Cuiabá-MT, a qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso.2. FIXO 

honorários periciais, ao perito supra nomeado, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), o que faço com fulcro no artigo 28, § único e anexo 

único - tabela V, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do Conselho da 

Justiça Federal, haja vista a necessidade de deslocamento do perito até 

esta circunscrição, bem como a indenização sobre os gastos com 

alimentação, estadia e grau de dificuldade da pericia a ser realizada, 

observando-se ainda o tempo de tramitação do processo relacionado ao 

possível agravo da situação indicada pela parte autora.3. Intime-se o perito 

dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados 

pelo juízo nesta decisão, bem como para que promova o agendamento, 

desde logo, da data em que a pericia será efetuada. (...) 5. Agendada a 

data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.6. Acostado o laudo pericial, intimem-se as 

partes, através de seus procuradores, para que manifestem acerca do 

laudo, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 

(cinco) dias.7. Ademais, PROCEDA o pagamento dos honorários periciais 

arbitrados em Ref: 4.8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 20 de março de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5695 Nr: 529-82.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte executada para que se manifeste sobre a petição de 

fls. 266/267, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.
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2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72482 Nr: 950-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a embargada para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 15 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75191 Nr: 488-09.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER RODRIGO GUARNIERI, N A SANTOS 

& SANTOS LTDA EPP, SANDER RODRIGO GUARNIERI, NILSON ARAUJO 

SANTOS, SINVALDO ALVES DOS SANTOS, SAULE ROGERIO GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. CITE-SE o(a) executado(a) por expedição de AR, conforme artigo 8°, 

inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

Não sendo positiva a citação por AR, defiro de citação por Oficial de 

Justiça.

2. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, de acordo com art. 16 da Lei 6.830/80.

3. Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do(a) devedor(a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

4. No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

5. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

6. Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75197 Nr: 491-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V B DE LIMA MADEIRAS LTDA ME, JULIANA 

ANDRÉIA BLANC, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, VERA BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. CITE-SE o(a) executado(a) por expedição de AR, conforme artigo 8°, 

inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

Não sendo positiva a citação por AR, defiro de citação por Oficial de 

Justiça.

2. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, de acordo com art. 16 da Lei 6.830/80.

3. Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do(a) devedor(a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

4. No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

5. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

6. Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72597 Nr: 1038-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCC, ADRIANA ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco às (fl.12), DEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, na proporção de 30% do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) a serem 

pagos a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, colocando o valor a 

disposição da representante legal da infante, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27/06/2018 às 14h10min.

 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.

Por fim defiro o requerimento à fl. 28, expeça-se mandado de intimação ao 

requerido no endereço informado.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67330 Nr: 1311-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ONOFRINO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Malhão Miranda Da Cunha, RAND KELLY 

MALHÃO MIRANDA, PÂMELA MALHÃO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Arquivem-se os autos, uma vez que a sentença que extinguiu o processo 

transitou em julgado.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 605-68.2016.811.0109

 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: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme verifica-se na certidão à fl. 71, apenas a parte autora foi 

intimado a produzir provas.

Destarte, determino a secretaria que certifique o decurso de prazo quanto 

à parte autora, bem como, intime-se a o requerido para que, querendo, 

informar às provas que pretende produzir, justificando sua pertinência, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46256 Nr: 31-89.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FASE ELETRIFICAÇÃO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Uma vez não esgotados os meios possíveis de localização do endereço 

do devedor pelo credor, afigura-se juridicamente inviável a medida 

excepcional da citação via edital, por ora, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que tão-somente quando frustrados todos os meios possíveis 

para a localização do devedor, é cabível a citação editalícia, nos termos do 

art. 8º, III, da Lei 6.830/80, c/c o art. 231, II, do CPC (REsp 806.645/SP, 1ª 

Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 6.3.2006; REsp 823.406/SP, 

1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22.5.2006; REsp 261.313/SP, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 1º.2.2006). 2. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 806717 SP 2006/0000917-1, 

Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 03/10/2006, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/10/2006 p. 238)

Analisando os autos, verifica-se que houve somente uma tentativa de 

citação da parte autora, o que não configura o esgotamento exigido pela 

legislação.

Deve o exequente comprovar que esgotou os meios para tentar localizar o 

endereço da executada ou requerer judicialmente, comprovando a 

necessidade, a pesquisa de endereço do executado nos sistemas 

Bacenjud, Infojud e Siel.

Assim, intime-se, pela derradeira vez, o credor para, no prazo de 20 

(vinte) dias, informar o endereço do devedor Nova Fase Eletrificação 

Rural.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Marcelândia-MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74311 Nr: 1922-67.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENY TIRAPELLE, Edino Antonio Tirapele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.CITEM-SE os executados para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). (...)Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

sejam localizados os executados ou encontrados bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de Março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 650-43.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA SORTE LTDA ME, GENIVAL 

ALVES, GEOSMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, o 

interesse sob os bens indicados à penhora às fls. 54/55.

Destarte, decorrido o prazo acima, certifique-se, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43648 Nr: 1057-93.2007.811.0109

 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: MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da expedição e levantamento do alvará respectivo (fl.131), 

certifique-se o trânsito em julgado, bem como, quitadas as custas 

existentes, se for o caso, com as baixas e cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47369 Nr: 1154-25.2009.811.0109

 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): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 103), DEFIRO o pedido do Ministério Publico, 

para que ocorra a intimação do cônjuge supérstite e dos filhos do de cujus 

no endereço informado à fl. 99, para que informem acerca do andamento 

do inventário, bem como, efetuem o pagamento da multa civil.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Marcelândia, 

para que informe sobre a existência de eventual inventário extrajudicial.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64530 Nr: 1361-48.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para querendo, no prazo legal impugnar os 

embargos a execução interposto.

Em tempo, no mesmo prazo, informar se possui interesse na adjudicação 

do bem indicado nos autos em apenso nº 652-81.2012.811.0109 – código 

nº 60686.

Exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45662 Nr: 1425-68.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o requerimento à fls.135. Expeça-se mandado de avaliação e 

penhora.

À secretaria para providências.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72481 Nr: 949-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a embargada para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 258-11.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK SHIGUERU HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o autor no endereço descrito em inicial para no 

prazo de 10 (dez) dias dar andamento no feito, requerendo o que lhe 

provier, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60287 Nr: 235-31.2012.811.0109

 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: ELIZÂNGELA HAHN SOMMERFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Vistos etc.

I. Diante do declínio do r. perito às fls. 210 e verso.

II. Na forma do art. 465, caput do CPC, NOMEIO o Dr. TETSURO KAWANO, 

CRM/MT - 1142, clínico geral, atuante em medicina do trabalho, com 

endereço na Avenida Tancredo Neves, 1680 – Setor Sul - Centro – Clinica 

Pró-Master - Colíder/MT, CEP: 78500-000, telefone: (66)3541-2630, para a 

realização da perícia para comprovação de insalubridade no local de 

trabalho.

III. Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §1º do CPC.

IV. FIXO os honorários no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

com base na resolução nº 232/2016 do CNJ, item 2.6, nos termos do art. 

95, §3º, inciso II do CPC. Intime-se o profissional para manifestar se aceita 

o encargo, pela via mais célere possível.

 V. Havendo aceitação do encargo, o profissional deverá desde logo 

designar data e horário para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, cientificando, por igual, as partes.

VI. Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 

05 (cinco) dias.

VII. EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do profissional nomeado, no 

valor acima informado, para recebimento dos honorários junto ao Estado 

de Mato Grosso.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 69358 Nr: 899-23.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63174 Nr: 317-91.2014.811.0109

 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: JOSÉ PAULO SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Transitada em julgado a sentença que julgou improcedente o pedido, bem 

como o acórdão que desproveu a apelação. Arquivem-se os autos.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45957 Nr: 1705-39.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA PAPELARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72766 Nr: 1129-31.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 Vistos etc.Diante da manifestação do Ministério Público à (fl. 24), onde 

informar que a Defensoria Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO 

o Dr. Lanereuton Theodoro Moreira: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 

1057-A, Centro, Tel. 3536-1945, Marcelândia/MT, para promover a defesa 

do interesse da exequente DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO..Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 5 URH.Nos termos do artigo 2º do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados(...).Registre-se, também, que são obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

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, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Publico.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60686 Nr: 652-81.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA SORTE LTDA ME, GENIVAL 

ALVES, GEOSMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para informar se possui interesse na 

adjudicação do bem indicado nos autos em apenso nº 

652-81.2012.811.0109 – código nº 60686.

Exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70685 Nr: 1631-04.2016.811.0109

 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: MARCIA DE OLIVEIRA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Consubstanciado à fl. 44, verifica-se que o agendamento para concessão 

do beneficio ocorreu em 03/03/2007. Desta forma, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 dias, juntar a respectivo requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do processo.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 84-65.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos do Carmo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.Diante da informação constante em certidão às fls. 93, em que 

o denunciado não apresentou defesa, e, não sendo possível a nomeação 

da Defensoria Pública, NOMEIO DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, para 

promover a defesa do denunciado DOMINGOS DO CARMO 

PEREIRA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 09 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

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, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito, bem como apresentar defesa 

prévia.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60453 Nr: 410-25.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDI ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria sobre o decurso do prazo.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40315 Nr: 335-93.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Maria Emília C. de Arruda - OAB:, Wagner 

Geraldo da Silva Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de 

Marcelândia/MT em detrimento de MADEIREIRA TAQUARI LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado. Citada à (fl. 17 e certidão defl 76), a executada 

não efetuou o pagamento. Ainda, consubstanciado aos documentos 

anexos às fls.81, estes comprovam que a empresa executada 

encontra-se “ativa”.Desta forma, em manifestação à (fl. 77/77V), a 

exequente pugna pelo redirecionamento da execução aos os sócios da 

empresa, os quais não constam diretamente na CDA como devedores do 

débito.Relatei.DECIDO.Conforme dispõe o art. 4º, V da Lei 6.830/80 a 

execução fiscal poderá ser promovida contra o responsável fiscal, assim 

entendido nos termos da lei.Por sua vez, o Código Tributário Nacional ao 

dispor sobre a responsabilidade de terceiros no recolhimento de impostos, 

dispõe em seu art. 135, III, que são pessoalmente responsáveis pelos 

créditos fiscais decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou 

infração à lei, contrato social ou estatuto, os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado.Assim, os 

sócios-gerentes só respondem com seu patrimônio quando configurada a 

hipótese legal acima descrita e destacada, sendo vedada a citação de 

todos indistintamente e a citação dos diretores, gerentes ou 

representantes legais sem configurada a hipótese legal que não se trata 

apenas de atraso no pagamento.Outro não é o entendimento sufragado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis(...). No caso em tela, como a 

empresa consta como ativa e o Oficial de Justiça certificou que ela não 

funciona no endereço que consta no seu cadastro, deve-se aplicar a 

Súmula 435 do STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal 

para os sócios-gerentes.Destarte, DEFIRO o pedido de (fl. 77/77V), a 

citação dos sócios relacionados à (fl. 77V), sobre o débito objeto dos 

autos.Após, sendo infrutíferas, façam-me os autos conclusos para 

apreciação dos demais requerimentos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 12 de março de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47171 Nr: 961-10.2009.811.0109

 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: OLIVIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o requerido para manifestar, no prazo legal, em relação ao 

calculo de fls. 125/127.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31473 Nr: 2321-82.2006.811.0109

 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: NEIDE DE SOUZA

 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: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3920/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66687 Nr: 1040-76.2015.811.0109

 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: Jaci Malhão Miranda Da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ONOFRINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47853 Nr: 1637-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ROSALVA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução, movida por IVANILDO DOS SANTOS em 

face de MÁRCIA ROSALVA DA SILVA ALVES.

À (fl. 64), consta certidão do exequente desistindo da ação e requerendo 

a extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista que a 

parte exequente não sabe informar o novo endereço do executado.

 É o relatório.

DECIDO.

 À (fl. 64) a autora certifica que não tem interesse no prosseguimento do 

feito e requer sua extinção.

Assim, no termos do art. 485, inciso VIII, e § 4º do Código de Processo 

Civil, homologo, por sentença, a desistência da ação, para que surtam 

seus efeitos legais e, assim, declaro extinto o processo sem julgamento do 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Marcelândia/MT, 13 de março 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 630-07.2018.811.0111

 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: PLÍNIO ALTAIR PAN, ESPÓLIO DE HIPOLITO PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS PIROLLA, RAFAEL SORGATTO, CARLINE 

RENATA DE OLIVEIRA SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26/06/2018 às 13 horas.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45721 Nr: 1463-16.2014.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Rogério Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref: 59, requerendo o que entender de direito, conforme determinado à 

Ref: 56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 2996-05.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Publica de 

Nobres - OAB:, Moacir Ribeiro - OAB:3562

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 66346 Nr: 2474-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo, Cleia Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas dos acusados para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 1002-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Martins Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar acerca 

do mandado de cumprimento de liminar e citação e/ou requerer o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-69.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:
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KLEBER LEAL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000007-69.2018.8.11.0031 REQUERENTE: KLEBER LEAL MIRANDA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 21 de março de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-50.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000017-50.2017.8.11.0031 REQUERENTE: EDMAR LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Defiro o pedido de 

concessão do benefício de justiça gratuita. Intime-se a parte requerida a 

fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, como as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

NORTELÂNDIA/MT, 21 de março de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-59.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE JOYCE OLIVEIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-59.2016.8.11.0031 REQUERENTE: ELINE JOYCE OLIVEIRA 

CEZAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, diga quanto ao cumprimento da sentença (id 

nº 6841716), sob pena de reconhecimento tácito do adimplemento. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 21 de março de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-75.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000080-75.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOELITA GOMES PINHEIRO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência, ajuizada por Joelita Gomes Pinheiro, em face de Companhia 

de Seguros Previdência do Sul - Previsul. Alega a Promovente, em síntese, 

que a partir do mês de fevereiro de 2017 percebeu que havia descontos 

nos valores de R$ 66,83 (sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) 

e R$ 81,02 (oitenta e um reais e dois centavos), provenientes de 

convênios junto a requerida, todavia alega que nunca contratou com a 

requerida, sendo indevidos tais descontos. Por tais razões, ajuizou a 

presente ação buscando, em sede de tutela provisória, seja determinada a 

imediata abstenção dos descontos perpetrados. No mérito, pugna pela 

condenação da Promovida em indenizá-la pelos danos morais e materiais 

que alega ter sofrido. Tentada a audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera ante a ausência de citação da parte requerida. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 

de tutela de evidência não estão presentes. Analisando-se todas as 

circunstâncias do presente caso, verifica-se que de fato há os descontos 

perpetrados pela Promovida aos proventos percebidos pela Promovente, 

porém os documentos juntados aos autos não são capazes de convencer 

este Juízo, em sede de cognição sumária, de que os descontos realizados 

pela requerida são indevidos, haja vista que não trouxe aos autos prova 

requerimento administrativo junto a Cooperativa de Crédito que mantem 

sua conta bancária, bem como a informação do gerente quanto a 

inexistência de vinculo jurídico, tomando como base apenas a alegação da 

parte autora de que nunca contratou. Assim, entendo necessária uma 

dilação probatória mais acurada dos fatos. Nesse sentido: É a 

jurisprudência nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REVISIONAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – 
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REQUISITOS AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de 

evidência independe da demonstração de perigo ou de risco ao resultado 

útil do processo. O seu deferimento exige a presença de uma das 

hipóteses previstas no art. 311 do CPC/2015. A concessão liminar da 

tutela de evidência somente pode ocorrer nos casos previstos nos incisos 

II e III do referido dispositivo legal. No caso concreto, não foram 

preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de evidência. (AI 

121689/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

30/01/2017) Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da tutela da evidência, o seu indeferimento é 

medida de rigor. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente 

por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA. Lado outro, tratando-se claramente de relação 

de consumo, determino a inversão do ônus da prova em favor da 

Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus probatório, 

arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da 

presente ação, no endereço fornecido na petição sob id nº 11615860, 

bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em 

data designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. b) 

Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Nortelândia/MT, 21 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-62.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010051-62.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. 

REQUERENTE: GILMAR GOMES DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Embargos à Execução, ajuizado pelo Estado 

de Mato Grosso e face de Gilmar Gomes de Souza, arguindo, em suma, a 

errônea atualização dos valores executados (id nº 9848622). O 

Exequente se manifestou no id nº 12233118, requerendo a improcedência 

dos embargos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de embargos à execução oposto pela Fazenda Pública 

Estadual contra execução de crédito judicial em favor do exequente, 

originada da certidões de crédito emitidas pela Secretaria Judicial desta 

Vara em razão da atuação do advogado como defensor dativo em vários 

feitos desta Vara. Nos fundamentos dos embargos à execução a Fazenda 

Pública se refere aos juros de mora e correção monetária, sob o 

argumento de que a partir da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, 

restou vigente a “nova redação para o artigo 1º - F da Lei nº 9.494/1997, o 

qual atrelou a atualização monetária, remuneração de capital e juros de 

mora aos índices aplicáveis à poupança (‘Art. 1º-F. Nas condenações 

impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para 

fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 

mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança’)”. Requer ao final a aplicação a título de atualização monetária, 

a partir da data da sentença que arbitrou os honorários, remuneração do 

capital e compensação da mora, em incidência única, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

na caderneta de poupança, ou seja, TR, desde a data do arbitramento, e 

juros, de 0,5%, a partir da citação. É correto o entendimento quanto às 

condenações impostas à Fazenda Pública, ao versar que a Lei nº 11.960, 

de 29 de junho de 2009, deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, 

de 10 de setembro de 1997, para fins de correção monetária, passando a 

incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança (REsp 1485260/PR). Todavia, tendo em vista que 

a questão, submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso 

Extraordinário nº 870947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que analisa 

a validade constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, 

segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), ainda não foi julgada, deve prevalecer as jurisprudências 

anteriormente assentadas, que apontam a aplicação do INPC até a entrada 

em vigor da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em 03/06/2009, 

quando deverá ser aplicados os índices adotados na caderneta de 

poupança (TR) até 25/03/2015, e após corrigidos segundo o IPCA-E. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO — 

JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO 

EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR ATÉ 25/03/2015, APÓS, 

IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA 

– RECURSO PROVIDO. 1- Na correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados na caderneta de 

poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. 2- Os juros 

de mora são contados da citação válida, com base nos índices da 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a redação da Lei nº. 

11.960/2009. (TJMT - Ap 168362/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL (TR) – IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO – IPCA – INCIDÊNCIA – VERBA SUCUMBENCIAL – VALOR 

RAZOÁVEL – CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – 

RECURSO DESPROVIDO. A Taxa Referencial (TR) não se presta como 

índice para a atualização de honorários advocatícios fixados em sentença 

condenatória. O índice aplicável para a correção monetária é o IPCA – 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, por refletir melhor a inflação 

acumulada e servir de parâmetro seguro nas condenações impostas à 

Fazenda Pública, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa 

pelo juiz. (TJMT - Ap 78596/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, 

Publicado no DJE 28/09/2017) (...) 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. 

Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção 

monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. 

Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que 

ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à 

Fazenda não é de natureza tributária – o crédito reclamado tem origem na 

incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril 

de 1998 e setembro de 2001 –, os juros moratórios devem ser calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. 

Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

n.º 08/2008. (STJ - Primeira Seção, REsp 1.270.439/PR, relator Ministro 

Castro Meira, DJe 2/8/2013). Ademais, pontuo que o termo inicial para a 

execução de honorários advocatícios, oriundos da atuação como 
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defensor dativo, conta-se da data da emissão da correspondente 

certidão, que é título executivo. Nesse sentido trago o seguinte julgado: 

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSOR DATIVO – 

NOMEAÇÃO PELO JUIZ – DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA – CERTIDÃO EMITIDA 

PELO RESPECTIVO JUÍZO. São devidos honorários advocatícios ao 

profissional da advocacia nomeado defensor dativo, e constitui título 

executivo a certidão emitida pelo respectivo Juízo. Recurso não provido. 

(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 148508/2013, relator 

Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 14/4/2015) Quanto 

ao juros moratórios, estes deverão ser calculados desde a citação na 

execução, visto que, antes de ser citado, sequer tinha o embargante 

conhecimento da quantia que lhe é cobrada, de forma a não ser possível 

sustentar sua mora. O Supremo Tribunal Federal endente que acerca dos 

“juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação 

jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos 

quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; Quanto aos juros 

moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não 

tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação 

infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09." (STF 

- RE 870947 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 

16.4.2015, DJE de 27.4.2015). Assim sendo, os juros moratórios, portanto, 

devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês a partir da citação e, 

após de 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança. Ante 

o exposto, acolho parcialmente os embargos à execução, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para em relação à correção monetária, 

aplicar o INPC, até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando 

deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança 

(TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; e, quanto 

aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base 

nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a nova 

redação dada pela Lei n o 11.960/2009. Sem custas e honorários, pois 

incabível neste rito. Decorrido o prazo para apresentação de recursos, 

determino que a Secretaria cumpra com as seguintes providências: a) 

Encaminhe, por meio de Malote Digital, ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (i) esta decisão; (ii) petição 

inicial e títulos que estão sendo cobrados e; (iii) cálculos. b) Após, com o 

aporte do cálculo, dê-se vistas as partes para manifestação no prazo de 

10 (dez) dias. c) Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se ofício 

requisitório à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes 

do anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 20 

de março de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-46.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR KESTRING SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA ANTONIA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010076-46.2015.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, CHEQUE]. REQUERENTE: GENIR 

KESTRING SILVA REQUERIDO: JOSEFINA ANTONIA DE FRANCA SILVA 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, 

deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É 

o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos 

(id nº 10674202). Dessa forma, considerando que a Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da 

Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas 

processuais. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, 

anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e 

sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nortelândia/MT, 21 de março de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-32.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010064-32.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Trata-se de Embargos à Execução, ajuizado pelo 

Estado de Mato Grosso e face de José Carlos de Almeida Benevides, 

arguindo, em suma, a ausência de título executivo judicial e a errônea 

atualização dos valores executados (id nº 6616744). O exequente se 

manifestou, conforme id nº 6616760, requerendo que o executado 

apresente planilha de cálculo. O executado foi intimado para se manifestar 

novamente, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme id nº 6616767. 

Certificou-se o decurso do prazo para o executado se manifestar (id nº 

10026392). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

De início, passo a analisar as matérias prejudiciais de mérito. Pois bem, 

conforme se observa no disposto no art. 917, § 3º e § 4º, I, do NCPC, é 

imprescindível que os embargos, quando visam discutir excesso de 

execução, façam-se acompanhar de memória de cálculo. Art. 917. Nos 

embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação 

errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de 

execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou 

relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa em processo de conhecimento. (...) § 3º Quando 

alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia 

superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, 

sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento; No caso em tela, verifica-se que o Embargante alegou 

cobrança abusiva dos valores cobrados pela Embargada, contudo deixou 

de cumprir o cogente comando legal inscrito no art. 917 do NCPC, 

porquanto, para além de não ter declarado o valor do débito que entende 

devido, não apresentou a respectiva memória de cálculo. O Superior 

Tribunal de Justiça, ao interpretar definitivamente esse preceito legal, 

assentou o entendimento de que os embargos fundados em excesso de 

execução deve ser acompanhados, cumulativamente, do valor que o 

embargante entende devido e da respectiva memória de cálculo, sob pena 

de rejeição liminar, não podendo o magistrado facultar ao 

embargante/executado a emenda da petição inicial para correção do vício. 

Confira-se, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

PROCESSO EXECUTIVO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR 

CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO 

DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA 

DA INICIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Fundados os embargos em excesso de execução, a 

parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende 

correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar 
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dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 

5º, do CPC). 2. Com a edição da Lei n. 11.382, de 6/12/2006, norma 

congruente com a Lei n. 11.232/2005 - por exemplo, art. 475-L, § 2º, do 

CPC -, introduziu-se nova sistemática do processo satisfativo, estando 

entre as importantes mudanças a reformulação dos embargos à execução 

para inibir, no seu nascedouro, defesas manifestamente infundadas e 

procrastinatórias. 3. A explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5º, 

do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os 

embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso 

de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, 

o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de 

emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito 

maior de celeridade e efetividade do processo executivo. 4. Embargos de 

divergência conhecidos e desprovidos.” (EREsp 1267631/RJ, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 

DJe 01/07/2013). Assim, imprescindível a aplicação do disposto no artigo 

917, § 4º, I, do NCPC, com a consequente rejeição dos embargos, já que 

este tem por fundamento, basicamente, a alegação de excesso. Portanto, 

a extinção do feito é medida da mais lídima justiça. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 917, § 4º, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS 

EMBARGOS INTERPOSTOS, diante da ausência de memória de cálculo, 

nos termo do art. 485, I, do mesmo Código. Sem custas e honorários, pois 

incabível neste rito. Considerando que o provimento n. 11/2017-CM alterou 

a forma de processamento e pagamento das Requisições de Pequeno 

Valor, determino que a Secretaria cumpra com as seguintes providências: 

a) Encaminhe, por meio de Malote Digital, ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (i) esta decisão; (ii) petição 

inicial e títulos que estão sendo cobrados e; (iii) cálculos (id nº 6616730, 

6616757, 6616711). b) Após, com o aporte do cálculo, dê-se vistas as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. c) Decorrido o prazo, 

sem manifestação, expeça-se ofício requisitório à Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do Provimento nº 

11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a contar do 

recebimento. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 21 de março de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36125 Nr: 613-15.2010.811.0090

 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: ODAIR JOSÉ FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo, por ora, de analisar o pleito da parte autora para oficiar a gerência 

do INSS para que proceda com a reimplantação do benefício concedido.

É que o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a 

qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o 

afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei 8.213/91.

Assim, intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à cessação do benefício, devendo esclarecer o(s) 

motivo(s) que levou(aram) a tal decisão.

De outro lado, intime-se igualmente a Dra. Maria Ercília Cotrim Garcia 

Stropa dando conta a respeito da revogação do mandato pela parte 

autora.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 2156-09.2017.811.0090

 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: IC, DECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Prejudicada a presente solenidade diante da ausência da parte 

requerida, que não foi encontrada no endereço fornecido. Assim, 

INTIME-SE o defensor nomeado da parte autora para apresentar novo 

endereço ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se. Saem os presentes intimados. Em razão do reduzido número 

de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Intime-se o defensor nomeado a respeito deste decisório. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-07.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PIRES DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SEMELER (EXECUTADO)

FRANCISCO LUNA CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

F. L. DE CARVALHO JUNIOR - COMERCIO DE VARIEDADES - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000021-07.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: JAIR PIRES DE 

MEDEIROS EXECUTADO: F. L. DE CARVALHO JUNIOR - COMERCIO DE 

VARIEDADES - ME, FRANCISCO LUNA CARVALHO JUNIOR, PAULO 

CESAR SEMELER 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/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. 

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 
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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. Acoste documentos 

pessoais como cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, 

carteira de trabalho, passaporte ou outro documento de identificação 

previsto por lei (NCPC, art. 319, II); II. 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, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 24 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60538 Nr: 371-82.2012.811.0091

 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: Lucia Janjacomo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso IV do CPC, encaminho estes autos 

para intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente para que, com o 

retorno dos autos do processo do Tribunal e o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71635 Nr: 1636-80.2016.811.0091

 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: Sidnei Moreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso IV do CPC, encaminho estes autos 

para intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente para que, com o 

retorno dos autos do processo do Tribunal e o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 1212-38.2016.811.0091

 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: Arlinda Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso IV do CPC, encaminho estes autos 

para intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente para que, com o 

retorno dos autos do processo do Tribunal e o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69684 Nr: 341-08.2016.811.0091

 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: MdFdLB, JBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

da Taxa Judiciária no importe de R$ 959,33 (novecentos e cinquenta e 

nove reais e trinta e três centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 35/36 e cálculo de fl. 42/43. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) com a indicação de que se trata de TAXA JUDICIÁRIA, e 

encaminhada, após o seu devido recolhimento, para juntada nos autos 

junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Nova 

Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto ou 

inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 6-91.2013.811.0091

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lucio Vieira Venturim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo da suspensão, IMPULSIONO os autos para intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39744 Nr: 1476-65.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo da suspensão, IMPULSIONO os autos para intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41423 Nr: 1161-03.2011.811.0091

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo da suspensão, IMPULSIONO os autos para intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 712-69.2016.811.0091

 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: Rosemari Moura Millnitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Bonifácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 29/08/2018, às 14h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66202 Nr: 1908-45.2014.811.0091

 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: CSO, ESdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 03/08/2018, às 13h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 457-58.2009.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAPS, APP, TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 29/08/2018, às 14h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67615 Nr: 814-28.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67615 – Autos n. 814-28.2015.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada por 

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 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 63482, conforme certidão à 

fl. 15, 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. 24.

Desta forma, tendo em vista que não houve a oposição de embargos pela 

Fazenda, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno Valor - 

RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se o exequente para informar o número da conta bancária, para a 

realização do pagamento.

Após, o cumprimento ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 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): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 75491 - Autos n. 3-63.2018.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista o contido no ofício nº 82/18/CP/AF/MT (fls. 116), em que o 

Ilmo. Sr. Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT informa a 

impossibilidade de recambiamento do réu na data designada para 

realização da audiência, cancele-se a audiência de instrução 

anteriormente designada retirando-a de pauta.

Outrossim, redesigno a audiência para o dia 13 de abril de 2018 às 15:00.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68984 Nr: 1699-42.2015.811.0091

 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
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 PARTE AUTORA: Ronaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(requerida), para que efetue(m), no prazo de 5 (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(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 69 e cálculo de fl. 71. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 376,85 de Custas Judiciais e R$ 129,94 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 1671-89.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA, SABINO 

MAGGIONI, HILÁRIO BOSING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B/MT, FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - OAB:22175/O, 

Francieli Aparecida de Mello - OAB:18497 MT, MARCOS ROMERIO 

CARLOS SOBRINHO - OAB: 6.129-B, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6.129-B

 Intimo o advogado dos Requeridos acerca da decisão/determinação de 

ref. 67: (dispositivo) Defiro a prova testemunhal e depoimento pessoal 

eventualmente requeridas pelas partes. Para tanto, designo audiência 

instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, às 13h 30 min. 

Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor. No mais, quanto ao pedido de restituição dos bens 

apreendidos, indefiro em razão de não haver mudança no quadro fático 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 325-74.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Pedro Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO PEDRO ZORDAN, Cpf: 

73352519153, Rg: 13925610, Filiação: Rosa Nara Zordan,, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em fiscalização realizada por agentes da equipe do 

IBAMA na Fazenda Três Irmãos, área rural de Nova Ubiratã-MT, foi 

constatado o impedimento de regeneração natural de 77,116 hectares de 

vegetação nativa pelo requerido.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 325-74.2014.811.0107 (52373)O 

Ministério Público interpôs ação civil publica c/c reparação de dano moral 

difuso em face de FABRICIO PEDRO ZORDAN, devidamente qualificado, 

alegando em síntese que o requerido teria desmatado 77,116 hectares de 

vegetação nativa sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental 

competente.Liminarmente requereu a concessão da obrigação de não 

fazer, a fim de que a parte ré abstenha-se de impedir a regeneração 

natural, em área de vegetação localizada em sua propriedade rural 

autuada, assim como a obrigação de fazer, consistente em reparar todos 

os danos causados ao Meio Ambiente, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.Juntou 

documentos (fls. 16-28).É o breve relato.No tocante à antecipação de 

tutela pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como 

fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrados, 

pois a equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, elaborou relatório, o qual atesta 

a ocorrência de descumprimento de embargos e impedimentos de 

regeneração natural da vegetação nativa pertencentes ao réu (fls. 24-27). 

Há, ainda, contrato de arrendamento de área rural para fins de exploração 

agrícola e outras avenças (fls. 20-22), comunicação de crime (fls. 17-18) 

e auto de infração (fl. 19).Logo, a situação em crivo demonstra que o 

requerido vem impedindo a regeneração de vegetação de floresta nativa 

do bioma amazônico, devendo assim, recuperar a área degradada, pois do 

contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio 

ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, 

incumbindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação 

conforme o art. 225 da CF, in verbis: Art. 225. Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito 

apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e 

jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação caso persista a conduta da parte requerida, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para efeito de determinar que o requerido 

FABRICIO PEDRO ZORDAN se abstenha de impedir a regeneração natural 

da área de floresta nativa, objeto de especial preservação, localizadas em 

seu imóvel rural denominado Fazenda Três Irmãos, neste município, sem 

autorização do órgão ambiental competente e, protocolize no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, 

objeto da presente ação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, 

sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento 

jurídico pátrio.Intime-se e cite-se o requerido, para, querendo, responder, 

no prazo legal, nos termos do art. 297, CPC, consignando-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319, ambos do 

CPC).Ciência ao Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 02 de agosto de 

2014.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 19 de março de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 1058-74.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DE GÓES, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS, DEUSDETE DE 

TAL, BARRINHA, JOSE REINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Locatelli - OAB:17381 

OAB/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10.925 B MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, DANIEL WURZIUS - OAB:14006/MT, JOYCE DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:8779-E/MT, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:4372-E, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188-B/PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE NO JUÍZO DEPRECADO ACERCA DO OFÍCIO DE 

REF. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 33231 Nr: 586-78.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78746 Nr: 160-88.2018.811.0106

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ortolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Vicente Radin, Beatriz Fátrima 

Burkhardt Radin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tainara Ravanello Carbonieri - 

OAB:MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido inicial, como requerido.

É de se salientar, no entanto, que este procedimento de notificação não se 

constitui em comando ou ordem judicial, mas apenas na transmissão de 

uma intenção externada pelo requerente visando preservar seus 

pretensos direitos.

Efetivada a notificação e decorrido o prazo de quarenta e oito (48) horas, 

o que o Cartório certificará, entreguem-se os autos ao requerente, 

independentemente de traslado, com observância das formalidades legais 

(art. 726 à 729, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 624-49.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que requerido não foi localizado para intimação, conforme 

certidão de fls. 96, DETERMINO o cancelamento da audiência designada 

para o dia 21/03/2018.

INTIME-SE a parte autora.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75799 Nr: 519-09.2016.811.0106

 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: Walber Willian Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerente solicitou a redesignação da audiência 

agendada para o dia 21/03/2018, uma vez que o requerido já se encontra 

com audiência marcada na mesma data e horário na Justiça Eleitoral de 

Nova Xavantina/MT, conforme documentação contida às fls. 68/69, 

REDESIGNO a audiência para o DIA 26 de ABRIL de 2018, às 09h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes expedindo o necessário para realização do ato.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68570 Nr: 534-22.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização & 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner Franca Tanure Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:MT 4.247

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 534-22.2009.811.0106 – CÓDIGO: 68570

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO & QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

EXECUTADO(A)(S): FREDERICO WAGNER FRANCA TANURE FILHO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) FREDERICO WAGNER FRANCA TANURE FILHO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 10 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 inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 10 de abril 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 a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Fórum, sito à Rua 31 de Março, nº. 550, Ed. do Fórum, Bairro 

Jardim da Palmeiras, Novo São Joaquim/MT, e simultaneamente através do 

site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Grade aradora de 16 discos por 32 polegadas, 

hidráulica, marca Tatu, cor vermelha, em bom estado de conservação e 

funcionamento.

AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 15 de março de 2017.

*Obs.: Os valores das avaliações poderão ser corrigidos até o dia do 

Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Fazenda Arapongas, Zona Rural, Novo 

São Joaquim/MT.

DEPOSITÁRIO: ARMINDO GUERRA DOS SANTOS, Fazenda Arapongas, 

Zona Rural, Novo São Joaquim/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 9.717,86 (nove mil, setecentos e dezessete reais e 

oitenta e seis centavos), em 10 de agosto de 2016.
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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 dos leilões, 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.

PAGAMENTO: O interessado em adquiri-lo em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda, 

a ser pago pelo arrematante; e 2,5% (dois e meio por cento) em caso de 

suspensão, remissão ou acordo superveniente à designação do leilão, 

sobre o valor da avaliação, a qual será suportado pelo executado.

VENDA DIRETA: Sendo negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda 

direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços 

mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para a Leiloeira promover a venda 

direta é de 90 (noventa) dias; b) o pagamento do imóvel poderá ser 

realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

anteriormente fixadas para tanto; e c) o pagamento das parcelas deverá 

ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a este processo e 

aberta quando do primeiro recolhimento. Restando inviabilizada a venda 

direta do bem, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado FREDERICO WAGNER 

FRANCA TANURE FILHO, e seu respectivo cônjuge se casado for, e 

ARMINDO GUERRA DOS SANTOS, na qualidade de Fiel Depositário, 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. Novo São Joaquim/MT, 21 de março de 2018. Eu, 

__________ Wilmar Barbosa Cruz, Gestor Judiciário, o subscrevo e 

assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78209 Nr: 1052-31.2017.811.0106

 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: Zilma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório, 

ajuizada por Zilma Ferreira dos Santos em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais.

II. Aberta a conciliação, esta restou inexitosa uma vez que ainda não há 

perícia quanto à extensão do dano. Fica a parte requerida intimada para 

apresentar contestação e quesitos periciais no prazo legal (art. 335, I, 

NCPC).

III. INTIME-SE a parte autora para apresentar seus quesitos no prazo de 5 

dias.

IV. NOMEIO como perito Dr. SÓSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA, Clínico 

Geral, podendo ser encontrado, nesta Comarca. INTIME-SE o médico 

nomeado para manifestar-se quanto à nomeação, bem como, para 

designar data e hora para realização da perícia.

 ARBITRO para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 372,80 

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), (Resolução 307, de 

07 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal), a ser pago por 

intermédio de encaminhamento de Ofício a SECAD.

V. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77814 Nr: 817-64.2017.811.0106

 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: Helena Candida de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Aberta a conciliação, esta restou inexitosa. Fica a parte requerida 

intimada para apresentar contestação no prazo legal (art. 335, I, NCPC). 

Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação.

 II. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da carta de preposto.

III. APÓS, conclusos. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78746 Nr: 160-88.2018.811.0106

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ortolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Vicente Radin, Beatriz Fátrima 

Burkhardt Radin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tainara Ravanello Carbonieri - 

OAB:MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-83.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000004-83.2018.8.11.0106 REQUERENTE: MARCELO 

RODRIGUES ROQUE REQUERIDO: LEANDRO APARECIDO DA SILVA 

Trata-se de Ação De Obrigação De Não Fazer C/C Indenização Por Danos 

Morais Com Pedido De Liminar Inaudita Altera Pars, promovida por 

MARCELO RODRIGUES ROQUE em face de LEANDRO APARECIDO DA 

SILVA. O autor alega, em apertada síntese, que foi informado por um 

amigo (Sebastião Silva Lopes) que o requerido, imbuído de animus 

caluniandi, alardeou pela cidade de Novo São Joaquim e circunvizinha que 

o requerente havia furtado um aparelho de televisão, e que mesmo sem 

provas o acusou publicamente, causado total vexame para o requerente, 

que ficou constrangido com a falsa acusação de furto. Busca, portanto, a 

reparação dos danos morais decorrentes destes fatos. Pede, em sede de 

tutela provisória, no sentido de determinar que o requerido pare 

imediatamente de alardear pela cidade falsa acusação de furto ao 

requerente. Passo à análise do pedido. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, tais elementos não ficaram demonstrados pelos 

documentos que acompanham a inicial, inexistindo urgência no pleito que 

justifique a concessão da tutela provisória. Mesmo porque, é 

desnecessário provimento jurisdicional neste sentido, havendo resguardo 

legal, inclusive na seara penal, para que um indivíduo não promova calúnia 

em face de outro. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista, em atenção à cláusula rebus sic standibus que orienta os 

provimentos provisórios. A audiência de conciliação encontra-se 

designada para o dia 16 de abril de 2018 às 8:00 hrs, conforme pauta do 

conciliador. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da 

inicial e da audiência designada, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da 

audiência designada, cientificando-a de que a ausência injustificada 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais, 

conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Novo São Joaquim/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-38.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI MARCELINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000007-38.2018.8.11.0106 REQUERENTE: GESSI MARCELINA 

DE SOUZA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR, proposta por GESSI MARCELINA DE SOUZA, em desfavor de 

SABEMI SEGURADORA SA, todos qualificados. A requerente alega, em 

síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

requerida no valor de R$ 30,00 (trinta reais), aparentemente referente a 

um contrato de seguro. Informa o requerente que não efetuou compras, 

não adquiriu produtos por telefone, muito menos contratou os serviços da 

empresa requerida. Pede, em sede de tutela provisória, que a empresa 

requerida suspenda a cobrança indevida. Ao final, pede a condenação da 

ré em danos morais e materiais. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação da cobrança indevida perdure, estará a 

requerente sujeita a constantes prejuízos em suas compras diárias e de 

abalo moral, sendo imperiosa a sendo imperiosa a suspensão antecipada 

dos descontos sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do 

provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 03 

(três) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos 

realizados no benefício da requerente, referente ao valor de: R$ 30,00 

(trinta reais), discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA de inserir o 

nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram 

o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). A audiência de 

conciliação encontra-se designada para o dia 16/04/2018 às 08:45, 

conforme pauta do conciliador. INTIMEM-SE as partes para que a ela 

compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da 

inicial e da audiência designada, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da 

audiência designada, cientificando-a de que a ausência injustificada 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais, 

conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000015-15.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SANTOS JOSE CARVALHO (REQUERENTE)

AILTON DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

MARINA JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARLENE JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO OAB - DF47975 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000015-15.2018.8.11.0106 REQUERENTE: MARINA JOSE DE 

CARVALHO, MARLENE JOSE DE CARVALHO, MARCILENE SANTOS JOSE 

CARVALHO, AILTON DE JESUS CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVO SAO JOAQUIM Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARINA JOSE DE CARVALHO, 

MARLENE JOSÉ DE CARVALHO, MARCILENE SANTOS JOSE DE 

CARVALHO, AILTON DE JESUS CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE 

NOVO SÃO JOAQUIM-MT. Analisando a inicial, concluo que o real valor da 

causa, excede o teto do valor permitido no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, pois o valor da causa apresentado é de R$ R$ 569.250,00 

(quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Fundamento. 

No presente caso, verifica-se tratar de demanda cível de restituição em 

face do Município. Ressalta-se que o artigo 2º, § 4º da Lei 12.153/2009 

dispõe que o Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência 

para 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, vejamos: Art. 2o É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública 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. 

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta. Neste mesmo sentido é o entendimento 

jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LICITAÇÃO E 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR 

SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. A competência do Juizado Especial da Fazenda 

limita-se às causas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos. 

Inteligência da Lei Federal nº 12.153/2009 e das Resoluções nºs 837/2010 

e 887/2011 - COMAG. Hipótese em que, após emenda à inicial, o valor 

atribuído à demanda excede 60 (sessenta) salários mínimos, não sendo 

competente para o julgamento da ação o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, diante do limite estabelecido pelo art. 2º da Lei Federal nº 

12.153/09. Precedentes do TJRGS. Conflito de competência acolhido 

liminarmente, declarando-se a competência da Juíza de Direito suscitada. 

(Conflito de Competência Nº 70062657606, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em 19/11/2014) (TJ-RS - CC: 70062657606 RS , Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 19/11/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). 

Desta forma, a declaração da incompetência deste juízo é medida que se 

impõe, com a consequente remessa dos autos a Vara Comum desta 

Comarca. I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, da Lei nº 

12.153/2009, declaro a incompetência do Juizado da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim-MT. Em consequência, extingo o feito, sem resolução 

do mérito. II. Sem custas e honorários. III. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010107-64.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTALIANA AFONSO BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM Processo nº 8010107-64.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JACO 

BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: ELTALIANA AFONSO BATISTA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

do Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono o presente processo a fim de 

intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias para 

viabilizar a citação no prazo de dez dias, tendo em vista o contido no 

documento nº 8034180. Novo São Joaquim, 5 de junho de 2017. WILMAR 

BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de 

março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, 

CEP: 78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-64.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTALIANA AFONSO BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010107-64.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JACO BATISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ELTALIANA AFONSO BATISTA Vistos em 

correição. Não foi juntado aos autos termo de audiência de conciliação, a 

qual, segundo consta dos andamentos processuais, já teria sido realizada. 

Sendo assim, DETERMINO à conciliadora que junte o respectivo termo no 

prazo de 05 (cinco) dias. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente juntou documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. O requerente 

informou o novo endereço da requerida, conforme contido no Id. 8690411, 

portanto, DESIGNE-SE nova audiência para tentativa de conciliação, de 

acordo com a pauta da conciliadora, intimando-se as partes em seguida 

para que compareçam. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-48.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 10:45 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 21 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-48.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por KESLEY ALVES SANTOS em desfavor de BV FINANCEIRA S.A 

CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O requerente alega, em 

síntese, que está sofrendo cobrança de serviços não contratados junto à 

ré e que por isso, a empresa inscreveu seu nome no rol de maus 

pagadores do SPC/SERASA, ensejando, portanto, direito à reparação 

pelos danos materiais e imateriais sofridos. Pede, em sede de tutela 

provisória, a suspensão da cobrança e retirada do nome do SPC/SERASA 

até julgamento final do processo. DECIDO. Pela sistemática atual do Código 

de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida 

nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que a inclusão no nome do requerente no órgão de restrição pelo 

requerido se deu em 2014, seguida de diversas outras inscrições e 

somente agora o requerente decidiu discutir a cobrança, o que por si só, 

demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, 

desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. Quanto à 

aplicação da norma protetiva disposta no art. 6º, do CDC, inversão do 

ônus da prova, embora cabível, uma vez que as partes se enquadram nos 

conceitos legais de consumidor e fornecedor, e tratando-se de prova 

negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o dever de 

provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. Sendo assim, por não 

estarem preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem 

prejuízo de que tal decisão seja revista, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus que orienta os provimentos provisórios. À Secretaria para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 583 de 653



designação de conciliação, conforme pauta do conciliador. CITE-SE o (a) 

requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Sem 

prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte 

comprovante de endereço hábil em seu nome, para fins de fixação de 

competência, sob pena de rejeição da inicial. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64014 Nr: 846-55.2014.811.0095

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 Vistos.

O acordão emanado do TJMT transitou em julgado em 15.02.2016 (fl. 120).

Retornando os autos do Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a 

intimação das partes (fl. 122), todavia, permaneceram inertes, conforme 

certificado à fl. 125.

Ante o exposto, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78973 Nr: 522-26.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Aministradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Jose da Silva, Nelson Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, 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.Não encontrado o Executado, [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77638 Nr: 3005-63.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos.

Considerando o Acordão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, EXPEÇA-SE imediatamente o Alvará de Soltura do 

réu Marciano Rodrigues da Silva, constando as seguintes cautelares 

diversas prisão que ora imponho ao acusado:

- Não aproximar-se das vítimas até o limite de 50 (cinquenta) metros;

- Não se ausentar da comarca pelo período superior a 8 (oito) dias sem 

autorização do juízo;

Dê-se ciência a autoridade policial civil e militar e ao Ministério Público 

Estadual.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63725 Nr: 2083-47.2017.811.0022

 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: José Francisco Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 20, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64999 Nr: 2653-33.2017.811.0022

 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: Davides Chaga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65599 Nr: 2864-69.2017.811.0022

 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: Milton Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 2866-39.2017.811.0022

 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: João Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 2472-32.2017.811.0022

 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: Eva Celestino Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 
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OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45661 Nr: 1303-15.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C dos Santos Metalurgica ME, Ronize Guelsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 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, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada, conforme 

decisão Ref: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62679 Nr: 1665-12.2017.811.0022

 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: Agripina Francisca Dias, Cleonice Alves dos Santos 

Chagas, Emanuel Messias Clemente, Emerson de Souza, Helena Francisca 

Dias, Jocelio Rezende da Silva, Liomar Francisco Dias, Sheila dos Santos 

Marques Clemente

 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: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES AUTORAS , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref:21, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63441 Nr: 1971-78.2017.811.0022

 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: WYGOR DE SOUZA 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: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 15, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67200 Nr: 395-16.2018.811.0022

 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): W. Gomes dos Santos & Cia LTDA –ME,, 

Wanderson Gomes dos Santos, Jusciella Modesto Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 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, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42109 Nr: 373-31.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathas Soares Pereira, Thiago Vinicius Silva 

Muniz, João Antônio Xavier Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:16.660

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAS SOARES PEREIRA, Cpf: 

03690150108, Filiação: Maria Paulina dos Santos e Ramão Soares Pereira, 

data de nascimento: 01/11/1991, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

solteiro(a), vaqueiro e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

ANTÔNIO XAVIER FERREIRA, Cpf: 05927214185, Rg: 2395080-3, Filiação: 

Rosângela Xavier Ferreira, data de nascimento: 07/05/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), faqueiro do abate. 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 o denunciado 

JONATHAS SOARES PEREIRA, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do CP; artigo 

155, §1º e §4º, incisos I e IV, do CP e artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV 

c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do CP, todos na forma do artigo 71 do 

Código Penal e, THIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ e JOÃO ANTÔNIO XAVIER 

FERREIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

prevista no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do CP e artigo 155, §1º e 

§4º, incisos I e IV c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do CP, todos na forma 

do artigo 71 do Código Penal e, com fundamento nos artigos 107, inciso IV 

e 109, inciso IV c.c. o artigo 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE dos acusados THIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ e JOÃO 

ANTONIO XAVIER FERREIRA em face do reconhecimento da prescrição 

punitiva estatal propriamente dita do crime de receptação, tipificado no 

artigo 180, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu do 

JONATHAS SOARES PEREIRA.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de furto 

qualificado nos termo do artigo 155, §4º, incisos I e IV, 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, verifica-se que o réu não possui sentença penal 

condenatória com o transito em julgado a ser valorada.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, 

estas são desfavoráveis, pois estão presentes duas qualificadoras, pelo 

cometimento dos crimes de furtos mediante rompimento de obstáculo e 

concurso de agentes, restando evidenciado um aumento do potencial 

ofensivo do agente, aplicados para alcançar e lesionar o bem jurídico, 

revelando um acentuado dolo na conduta do agente, tornando a ação 

delituosa mais grave, sendo certo que a utilização de uma delas implica 

maior gravidade e, por isso, necessidade de maior punição, por óbvio que 

a concorrência de outra não pode ser desconsiderada na faixa da pena. 

Contudo, utilizo a primeira circunstância para qualificar o crime, eis que 

esta não pode integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por 

configurar o “bis in idem”, valorando, assim, apenas a segunda 

qualificadora para o aumento da pena base.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 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer a atenuante 
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da confissão utilizada na fundamentação supra, prevista no artigo 65, 

inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, 

espontaneamente, na fase inquisitória a autoria delitiva dos crimes, motivo 

pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).Considerando que a pena 

base foi estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

e que 1/6 (um sexto) representam 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e 

considerando o que dispõe a Súmula 231 do STJ, atenuo a pena do réu, 

passando a dosá-la no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.c) 

- Causas de aumento ou diminuição de pena.Não vislumbro a presença de 

causa de diminuição de pena, contudo, restou configurada a causa de 

aumento de pena pelo cometimento do crime de furto durante o repouso 

noturno (art. 155, §1º, CP), razão pela qual, majora a pena em 1/3 (um 

terço).Considerando que a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, o que 

equivale a 24 (vinte e quatro) meses, e que 1/3 (um terço) representam 08 

(oito) meses, aumento a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de reclusão.Ademais, restou reconhecida, também, a causa 

de aumento de pena pelo crime continuado, disposto no artigo 71, “caput”, 

do Código Penal e, considerando a pratica o réu Jonathas Soares Pereira 

praticou 03 (três) crimes de furto qualificado, AUMENTO-A A PENA EM 1/5 

(UM QUINTO).Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, passo a dosar a pena do réu 

em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.Desta 

forma, temos que resta ao réu Jonathas Soares Pereira a pena de 03 

(três) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) 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, considerando 

as circunstancias de atenuante da pena e as causas de aumento da pena, 

fixo a pena de multa em 60 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro 

inicial, e, 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.Desta forma, tendo 

em vista que a pena definitiva é de pena definitiva de 03 (três) anos e 02 

(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e, considerando que o réu é 

primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.Em que pese o réu possuir circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, converto a pena deste em restritiva de direitos, nos termos 

do artigo 44 do Código Penal, por verificar ser suficiente sua substituição, 

a qual será devidamente definida pelo juiz da execução penal.DO APELO 

EM LIBERDADE.Considerando o “quantum” da pena e o regime aberto 

imposto ao réu Jonathas Soares Pereira, não podendo este permanecer 

no regime mais gravoso do que o fixado na sentença, CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Passo a dosar a pena do réu do 

TIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de furto 

qualificado nos termo do artigo 155, §4º, incisos I e IV, 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, verifica-se que o réu possui uma sentença penal 

condenatória pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores 

com o transito em julgado em 13/03/2017, conforme executivo de pena n.º 

7997-63.2017.811.0064 em tramite na Comarca de Rondonópolis-MT, 

porém não se pode valorá-la, pois os fatos da sentença condenatória 

ocorreram em 15/12/2016, portanto, posterior aos fatos ora em 

julgamento.Neste sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NÃO 

APLICADA NA SENTENÇA – MAUS ANTECEDENTES – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA MINORANTE – 

IMPERTINÊNCIA – ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE REVELA QUE 

O ACUSADO VINHA PRATICANDO O COMÉRCIO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES HÁ ALGUNS MESES – DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DE 

DROGA E CONFISSÃO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA 

CONSTATADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – APELO 

DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que a condenação por fato 

delituoso praticado posteriormente ao crime em julgamento não caracteriza 

maus antecedentes. Todavia, evidenciado que o acusado é pessoa 

dedicada à atividade criminosa, não é possível incidir a causa especial de 

diminuição de pena comumente conhecida como “tráfico privilegiado”. 

(TJMT. Ap 125802/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)”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, 

estas são desfavoráveis, pois estão presentes duas qualificadoras, pelo 

cometimento dos crimes de furtos mediante rompimento de obstáculo e 

concurso de agentes, restando evidenciado um aumento do potencial 

ofensivo do agente, aplicados para alcançar e lesionar o bem jurídico, 

revelando um acentuado dolo na conduta do agente, tornando a ação 

delituosa mais grave, sendo certo que a utilização de uma delas implica 

maior gravidade e, por isso, necessidade de maior punição, por óbvio que 

a concorrência de outra não pode ser desconsiderada na faixa da pena. 

Contudo, utilizo a primeira circunstância para qualificar o crime, eis que 

esta não pode integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por 

configurar o “bis in idem”, valorando, assim, apenas a segunda 

qualificadora para o aumento da pena base.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 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer as atenuantes 

da confissão utilizada na fundamentação supra e da menoridade, 

previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu 

confessou, espontaneamente, em juízo a autoria delitiva dos crimes, bem 

como possuía 18 (dezoito) anos de idade quanto do cometimento do crime, 

motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).Considerando que a 

pena base foi estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, e que 1/6 (um sexto) representam 04 (quatro) meses e 20 

(vinte) dias, e considerando o que dispõe a Súmula 231 do STJ, atenuo a 

pena do réu, passando a dosá-la no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos 

de reclusão.c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.Não vislumbro 

a presença de causa de diminuição de pena, contudo, restou configurada 

a causa de aumento de pena pelo cometimento do crime de furto durante o 

repouso noturno (art. 155, §1º, CP), razão pela qual, majora a pena em 1/3 

(um terço).Considerando que a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, o 

que equivale a 24 (vinte e quatro) meses, e que 1/3 (um terço) 

representam 08 (oito) meses, aumento a pena, passando a dosá-la em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.Ademais, restou reconhecida, 

também, a causa de aumento de pena pelo crime continuado, disposto no 

artigo 71, “caput”, do Código Penal e, considerando a pratica o réu Thiago 

Vinicius Silva Muniz praticou 02 (dois) crimes de furto qualificado, 

AUMENTO-A A PENA EM 1/6 (UM SEXTO).Assim, considerando que a 

pena foi estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

passo a dosar a pena do réu em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) 

dias de reclusão.Desta forma, temos que resta ao réu Thiago Vinicius 

Silva Muniz a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) 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, considerando 

as circunstancias de atenuante da pena e as causas de aumento da pena, 

fixo a pena de multa em 60 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro 

inicial, e, 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.Desta forma, tendo 

em vista que a pena definitiva é de pena definitiva de 03 (três) anos e 01 

(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, considerando que o réu Thiago é 

tecnicamente primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.O réu não jus à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional 

da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, 

incisos I e III e 77, “caput” e inciso II.DO APELO EM 

LIBERDADE.Considerando o “quantum” da pena e o regime aberto imposto 

ao réu Thiago Vinicius Silva Muniz, não podendo este permanecer no 

regime mais gravoso do que o fixado na sentença, CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Passo a dosar a pena do réu do 

JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de 
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furto qualificado nos termo do artigo 155, §4º, incisos I e IV, 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, verifica-se que o réu não possui 

sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser 

valorada.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, estas são desfavoráveis, pois estão 

presentes duas qualificadoras, pelo cometimento dos crimes de furtos 

mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, restando 

evidenciado um aumento do potencial ofensivo do agente, aplicados para 

alcançar e lesionar o bem jurídico, revelando um acentuado dolo na 

conduta do agente, tornando a ação delituosa mais grave, sendo certo 

que a utilização de uma delas implica maior gravidade e, por isso, 

necessidade de maior punição, por óbvio que a concorrência de outra não 

pode ser desconsiderada na faixa da pena. Contudo, utilizo a primeira 

circunstância para qualificar o crime, eis que esta não pode integrar a 

formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o “bis in idem”, 

valorando, assim, apenas a segunda qualificadora para o aumento da 

pena base.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 (anos) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão.b) - Circunstâncias legaisVerifica-se que é 

caso de reconhecer as atenuantes da confissão utilizada na 

fundamentação supra e da menoridade, previstas no artigo 65, incisos I e 

III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, na 

fase inquisitiva a autoria delitiva dos crimes, bem como possuía 18 

(dezoito) anos de idade quanto do cometimento do crime, motivo pelo qual, 

atenuo a pena em 1/6 (um sexto).Considerando que a pena base foi 

estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e que 

1/6 (um sexto) representam 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e 

considerando o que dispõe a Súmula 231 do STJ, atenuo a pena do réu, 

passando a dosá-la no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.c) 

- Causas de aumento ou diminuição de pena.Não vislumbro a presença de 

causa de diminuição de pena, contudo, restou configurada a causa de 

aumento de pena pelo cometimento do crime de furto durante o repouso 

noturno (art. 155, §1º, CP), razão pela qual, majora a pena em 1/3 (um 

terço).Considerando que a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos, o que 

equivale a 24 (vinte e quatro) meses, e que 1/3 (um terço) representam 08 

(oito) meses, aumento a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de reclusão.Ademais, restou reconhecida, também, a causa 

de aumento de pena pelo crime continuado, disposto no artigo 71, “caput”, 

do Código Penal e, considerando a pratica o réu João Antônio Xavier 

Ferreira praticou 02 (dois) crimes de furto qualificado, AUMENTO-A A 

PENA EM 1/6 (UM SEXTO).Assim, considerando que a pena foi 

estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, passo a 

dosar a pena do réu em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

reclusão.Desta forma, temos que resta ao réu João Antônio Xavier 

Ferreira a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) 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, considerando 

as circunstancias de atenuante da pena e as causas de aumento da pena, 

fixo a pena de multa em 60 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro 

inicial, e, 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.Desta forma, tendo 

em vista que a pena definitiva é de pena definitiva de 03 (três) anos e 01 

(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, considerando que o réu João 

Antônio Xavier Ferreira é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Em que pese o réu possuir 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, converto a pena deste em 

restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por verificar 

ser suficiente sua substituição, a qual será devidamente definida pelo juiz 

da execução penal.DO APELO EM LIBERDADE.Considerando o “quantum” 

da pena e o regime aberto imposto ao réu João Antônio Xavier Ferreira, 

não podendo este permanecer no regime mais gravoso do que o fixado na 

sentença, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva dos condenados.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar Nascimento Canuto, nos 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

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, 15 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 2457-97.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a suposta 

prática de ato infracional pelo adolescente representado. O Ministério 

Público requereu a extinção do feito, em face da maioridade do jovem em 

questão. Razão assiste ao Parquet, pois o presente procedimento perdeu 

seu objeto, tornando-se inócuo, não havendo, de fato, interesse 

processual em seu prosseguimento, haja vista que se trata de ato 

infracional em relação ao qual não é cabível aplicação de medida 

socioeducativa de internação ou semi-liberdade, casos em que se aplica, 

excepcionalmente, a Lei nº 8.069/90. Agora, o outrora adolescente tem 

maioridade civil e penal; tecnicamente é livre para decidir como viver, 

responsabilizando-se judicialmente pelos excessos que porventura venha 

a cometer. Diante disso, DECLARO EXTINTO o presente procedimento, em 

virtude da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, Inciso VI, do 

CPC. Arbitro em 03 (três) URHs honorários advocatícios em favor do 

defensor nomeado. Expeça-se certidão de honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Os 

presentes saem intimados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67125 Nr: 358-86.2018.811.0022

 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: Suleny Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA - OAB:82834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante da petição e documentos de fls.01-07, e, com fulcro no artigo 321 

do Código de Processo Civil, concedo ao 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.
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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.: 67348 Nr: 459-26.2018.811.0022

 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: Irene dos Anjos de Souza

 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: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 525-16.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Rezende da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiones Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerido 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.: 1083 Nr: 110-92.1996.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Honório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, em razão do despacho fl. 416 e cota ministerial fls. 

417/418.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20002 Nr: 1279-89.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Gomes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente as 

razões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15194 Nr: 1490-33.2008.811.0022

 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): Ilda Francisca de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal - OAB:Mat/1661900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da executada, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos quanto ao ofício advindo da COREJ/CR, referente 

ao parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10494 Nr: 41-11.2006.811.0022

 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: CMdS, RMC, GSC, RSC, TMBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B, Eduardo Henrique de Souza - OAB:13733/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 402-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar as razões ao recurso 

de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67127 Nr: 359-71.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MarcosVinicius Vieira Theodoro, Larissa Carla Vieira 

Theodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante não atribui valor a 

causa e não comprovou que a execução fiscal está garantida, consoante 

dispõe o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para atribui valor a 

causa de acordo com o valor econômico pretendido, bem como comprove 

a garantia da execução fiscal, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67128 Nr: 360-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Marcos Molina Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária de 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante não atribui valor a 

causa e não comprovou que a execução fiscal está garantida, consoante 

dispõe o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para atribui valor a 

causa de acordo com o valor econômico pretendido, bem como comprove 

a garantia da execução fiscal, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47609 Nr: 2094-81.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Prado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano do Carmo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 1650-43.2017.811.0022

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a)do requerente a causídico(a) militante nesta 

municipalidade D ra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, 

para tanto, apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64657 Nr: 2485-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Ulisses de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

Ref: 20.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53315 Nr: 223-45.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Batista do Nascimento, MBdNO, CDBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MISAEL DA SILVA OLIVEIRA, solteiro(a), 

Telefone 66-99932-7445. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, na 

forma dos artigos 1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido 

MISAEL DA SIVA OLIVEIRA ao pagamento de verba alimentícia no valor de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extras, para seus filhos MICHAEL BATISTA DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA e CARLLOS DANIEL BATISTA OLIVEIRA, 

acrescido de juros moratórios e a correção monetária a partir do 

vencimento da parcela alimentícia.Os alimentos são devidos a partir da 

citação e os efeitos desta condenação retroagem à citação, nos termos 

do artigo 13, §2º, da Lei n. 5.478/68.É de se ressaltar que se, porventura, 

o requerido se sentir impossibilitado de pagar este valor, pode requerer a 

revisão oportuno tempore.Custas a cargo do requerido.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio, arbitro 

os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso.Expeça-se respectiva certidão.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas anotações e baixas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Pedra Preta - MT, 26 de junho de 2017.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 20 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64732 Nr: 2533-87.2017.811.0022

 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: FJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que o autor não faz jus a concessão do benefício da 

justiça gratuita, pois há nos autos elementos que demonstram que a 

requerente possuir recursos financeiros para arcar com as custas e 

despesas processuais, afastando a presunção a que dispõe o artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil.Deste modo, nos termos dos artigos 98, 

“caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, concedo a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das custas 
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processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 365-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Romildo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte exequente, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 435-08.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos Termos do Provimento nº 52/07, impulsono o feito intimando o 

defensor do réu, para no prazo legal apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40137 Nr: 1617-63.2011.811.0022

 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: Krislayne de Lima Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ivair Prado do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/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 

Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 171-88.2012.811.0022

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lopes Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:MT/4735, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerido, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos, em razão de que não cumpriu as obrigações 

estabelecidas no TAC, conforme cota ministerial fl. 199, sob pena de 

incidência da multa diária fixada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 962-62.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Gonçalves Basilio

 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: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste acerca dos cálculos de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2780 Nr: 258-64.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Teixeira de Lima, Elza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista de Melo, Solange Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos exequentes, para manifestar nos autos 

acerca do bloqueio de numerários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 352-79.2018.811.0022

 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: Aldaleia Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-91.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 21 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. "... ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, e somente este, 

proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 
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este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

do valor de alçada dos juizados especiais;B) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); C) DEFIRO, o pedido de retificação do nome do pólo 

passivo da demanda, conforme requerido na contestação. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Pedra 

Preta/MT, para as devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Pedra Preta/MT., 14 de 

março de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almieda - Juíza Leiga. Vistos, etc. I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Pedra Preta/MT., 14 de março de 2018. 

Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." Processo: 

8010079-91.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO NUNES DE SIQUEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-21.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CIOLA JANDREY MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 21 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA, BEM COMO, O 

CUMPRIMENTO DA MESMA, exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. Processo: 1000163-21.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

6.213,88; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATA 

CIOLA JANDREY MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: MAKING OF EVENTOS 

LTDA - ME OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 013/18

A Doutora KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, 

da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E:

1º - EXONERAR o Senhor WENDER MUNIZ DE CAMPOS, CPF.: 

059.255.791-00, do cargo, de Juiz de Paz, da Comarca de Poconé/MT 

nomeado pelo ATO N.º 354/2017-DRH, com efeitos a partir desta data.

2º - NOMEAR a Sra. Adriana Souza dos Santos, CPF n. 014.191.664-84, 

para exercer o cargo de Juíza de Paz desta Comarca de Poconé/MT, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Poconé, 20 de março de 2018.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30337 Nr: 659-64.2008.811.0028

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal Mato Grosso Hotel Ltda (Pantanal MT 

Beira Rio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263

 Intimar para no prazo legal manifestar conforme parecer ministerial de 

ref.73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86530 Nr: 730-90.2013.811.0028

 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): Arlindo Marcio Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147084 Nr: 7569-92.2017.811.0028

 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 Maria 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 e intimar da audiência 

designada na decisão de ref.04

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150691 Nr: 526-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Eudocia Silva de Aquino Nunes

 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:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 06 de Abril de 2018, às 14h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, com o perito Dr. João Lepoldo Baçan.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150256 Nr: 352-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da perícia designada para o dia 06 de abril de 2018, às 11h50min, 

conforme decisão de ref. 4, devendo ser providenciado o comparecimento 

da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142156 Nr: 5006-28.2017.811.0028

 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: Zuane Terezinha da Cruz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 06 de Abril de 2018, às 14h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum, com o perito Dr. João Lepoldo Baçan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1391-93.2018.811.0028

 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: GONÇALINA FÁTIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115701 Nr: 3153-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMR, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nos autos de Cód. 102675, apenso a este feito, 

foi requerido pelo Ministério Público, designação de audiência de instrução 

e julgamento, conjuntamente com este processo, para fins de celeridade 

nos prosseguimentos dos autos, que foi deferido pela MMª. Juíza de 

Direito, o pedido, e designado o dia 29 de maio de 2018, às 16h00min, para 

a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo as partes 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Que deverá ser 

Cumprido na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125761 Nr: 2697-68.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Rosa de Oliveira - 

OAB:17953-B, Isaque Rocha Nunes - OAB:8125

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a decisão do TJ juntada na 

ref.168

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 102-04.2013.811.0028

 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: José da Silva Gonçalves, Maria Anunciação Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Gonçalves, Luiz dos Santos Gonçalves, 

Jusenil Vicente da Silva, Pedro da Guia Gonçalves, Gonçalo Evair 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B, Weruska Fontes Magalhães. - OAB:10250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, 

Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 

(catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152697 Nr: 1373-72.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA DE LIMA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152697

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/A em face de CLARINDA 

DE LIMA DA SILVA-ME com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido, um contrato de financiamento n° 

20024355689, garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem abaixo descrito:

 Marca: CHEVROLET Modelo: PRISMA SED. LTZ 1.4, Ano de Fabricação: 

2016/2017, Cor: PRATA. Placa: QBK7121, Chassi: 9BGKT69R0GG200341.

Ocorre que, o requerido deixou de efetuar os pagamentos a que se 

comprometera a partir de 27/11/2017, cujo valor principal monta em R$ 
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26.571,02 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e dois 

centavos), estando devidamente atualizado na planilha em anexo, com a 

inclusão dos encargos contratuais.

Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, o demonstrativo 

do débito, e a comprovação da regular tentativa de notificação do devedor 

no endereço apresentando em contrato.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

Por sua vez, o requerido encontra-se constituída em mora por força de 

notificação/protesto extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência 

para acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147084 Nr: 7569-92.2017.811.0028

 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 Maria 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 a parte autora do inteiro teor da decisão de ref. 04, bem como, 

acerca da audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 22 de março de 2018, às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 102-04.2013.811.0028

 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: José da Silva Gonçalves, Maria Anunciação Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Gonçalves, Luiz dos Santos Gonçalves, 

Jusenil Vicente da Silva, Pedro da Guia Gonçalves, Gonçalo Evair 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B, Weruska Fontes Magalhães. - OAB:10250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, 

Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando que o Sr. JUSENIL VICENTE DA SILVA não comprovou os 

gastos e tendo em vista que o recibo apresentado não menciona que o 

pagamento da diária para terceiro foi para prestar auxílio na perícia do 

presente litígio, DETERMINO a intimação do perito para IMEDIATA 

devolução do valor INTEGRAL, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC ambos desde o recebimento da quantia, no 

prazo de 72 horas, sob pena de configuração de crime de apropriação 

indébita e demais medidas cíveis e administrativas pertinentes.

 Nomeio a engenheira agrimensora ADRIANA JOSÉ SCREMIN para realizar 

a perícia técnica especializada na demarcação da propriedade objeto da 

presente ação, podendo ser localizada na Avenida Russia, nº 397, Santa 

Rosa, Cuiabá/MT, Fone (65) 3626-7603.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerente em igual prazo.

 Havendo concordância, proceda-se o requerente com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144323 Nr: 5909-63.2017.811.0028

 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 NILVA 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído para manifestar a juntada de ref. 14, no 

prazo de 10(dez) dias, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70794 Nr: 1455-50.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Xavier de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:

 Em que pese ao excesso na execução, a parte autora concordou com os 

valores apresentados pela autarquia ré, razão pela qual HOMOLOGO os 

referidos valores.Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCENDENTE a presente impugnação.Condeno a 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre o 

proveito econômico obtido.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.Após, 

expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado da 

parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.Cumpridas todas as 

determinações e nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117610 Nr: 364-46.2016.811.0028

 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: Rosalina Virginia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Paulo da Silva, Municipio de Poconé -MT, 
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ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno- 

Procurador do Estado - OAB:, Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Diante o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida 

DETERMINANDO a internação compulsória de JOÃO PAULO DA SILVA, 

com fundamento no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/01, em 

clínica de tratamento especializada em dependência química, custeada 

pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Poconé/MT, até que se 

constate ausência de risco à sua vida, bem como esteja livre da 

dependência física/psíquica a ser atestada pelo médico 

responsável.Oficie-se à Secretaria de Saúde do Município de Poconé/MT e 

a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso para que seja 

providenciada a internação em clínica especializada em tratamento de 

dependência ao álcool e droga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

comprovando nos autos, sob pena do descumprimento acarretar a 

incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a teor do art. 536, §1º, do CPC/2015.Ressalto 

que o responsável pela clínica de interdição deverá enviar a este juízo 

relatório mensal descrevendo de forma detalhada o tratamento aplicado a 

JOÃO PAULO DA SILVA.Intime-se. Encaminhe-se cópia desta decisão aos 

Srs. Secretários Municipal e Estadual de Saúde.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, consoante o art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual.Diante do valor atribuído à causa, deixo de remeter o processo à 

remessa necessária, nos termos do art. 496 § 3.º CPC.P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96324 Nr: 563-39.2014.811.0028

 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: Jovair Gracioli Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alberto Tabet Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96324

DECISÃO

VISTOS,

É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de citação do requerido e, consoante petição 

de ref. 52, as provas carreadas são insuficientes para o fim de comprovar 

as alegações do demandante. Ademais, o autor sequer juntou a certidão 

de óbito com o nome dos herdeiros do de cujus, para eventual diligência.

Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido anteriores à 

excepcional via editalícia.

Assim, INDEFIRO o pedido de ref. 52.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86631 Nr: 751-66.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sulano da Silva, Benedito Sulano da 

Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigo Rodrigues 

dos Santos - OAB:10028/MT, MARCELA REGINA DE A. FREITAS - 

OAB:9454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO: 86631

DESPACHO

Defiro parcialmente o pedido de ref. 51, remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Defiro o 

pedido de intimação pessoal .

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123392 Nr: 1907-84.2016.811.0028

 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: Laita Eularia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123392

DECISÃO

VISTOS,

Sobre a manifestação de ref. 51, verifico que conforme consta da certidão 

de ref. 35 o processo foi remetido a Procuradoria no dia 04.05.2017 para 

tomar ciência da redesignação da audiência para o dia 30.08.2017 às 

16h30min, ficando devidamente intimados no dia 16.05.2017 conforme se 

infere da certidão de ref. 39.

 Certifique-se quanto ao transito em julgado da sentença, após, cite-se o 

executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134522 Nr: 1754-17.2017.811.0028

 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: GONÇALO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134522

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 34. Oficie-se conforme requerido para que seja 

IMEDIATAMENTE implantado o benefício de aposentadoria por invalidez a 

parte autora, conforme sentença de ref. 27, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil) reais.

Após, oficie-se a este juízo, para comprovar a implantação do beneficio.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 951-39.2014.811.0028

 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: Tereza Neuma Vieira de Almeida Campos Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97479

DECISÃO

VISTOS,

Certifique quanto ao transito em julgado da sentença, após, cite-se o 

executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135097 Nr: 1980-22.2017.811.0028

 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: Fátima Rodrigues da Silva, Carlos Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO : 135097

DESPACHO

Tendo em vista o retorno do AR, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 1143-35.2015.811.0028

 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: Fabiano da Costa Magalhães

 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: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 CÓDIGO: 108178

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

para que junte aos autos a certidão de óbito do requerente, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 1220-20.2010.811.0028

 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: Juracy Monge Nicolau de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 .Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de 

reformar a sentença embargada, conforme decisão de mérito Ref.100, nos 

termos que seguem:Onde se lê:“Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao 

pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.”Passe a 

constar:“CONDENO a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do  STJ.  Isen tando-a  do  pagamento  de  cus tas 

processuais.”P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149078 Nr: 8454-09.2017.811.0028

 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: João Rodrigues de Souza

 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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129949 Nr: 4370-96.2016.811.0028

 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: Sebastião Jose Monge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.R Clube Cidade Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13.334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Intimar parte requerida do despacho de ref.29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149477 Nr: 68-53.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, 

no valor de R$ 14,00 ( catorze reais), mediante emissão de guia de 

deligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > 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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59284 Nr: 1424-64.2010.811.0028

 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): Zilma Maria Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 
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OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Redesigno a audiência para o dia 02 de agosto de 2018 às 16h00min.

 2. Saem os presentes devidamente intimados.

 Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149477 Nr: 68-53.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149477

 DECISÃO

Vistos,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO 

BRADESCO S.A contra a decisão proferida nos autos que determinou a 

emenda a inicial.

 Aduz que a decisão foi omissa no que tange a comprovação de que a 

requerida foi constituída em mora.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo os presentes embargos de declaração por serem tempestivos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Com razão o embargante.

Em análise detida dos autos, verifica-se juntada de documentos que 

comprovam os fatos alegados em sede de embargos de declaração, 

razão pela qual a liminar deve ser deferida.

 Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, a qual restou 

configurada no caso em análise, por meio de carta expedida pelo cartório 

de títulos e documentos, notificando a devedora acerca da existência do 

protesto do débito em questão, presente a comprovação da entrega 

PESSOAL a requerida.

No caso, observa-se que o autor providenciou a notificação pessoal do 

requerido por meio de protesto conforme observa-se dos documentos 

presentes na exordial, estando devidamente constituído em mora.

 Entende a jurisprudência:

 Ementa: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – REGULARIDADE NO 

PROCESSAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – 

PROTESTO. - Regularidade da petição inicial – devedor efetivamente 

constituído em mora (S. 72, do C. STJ). Válida a notificação realizada por 

meio do protesto de título publicado por edital via Cartório de Títulos – 

precedentes; - Regularidade da petição inicial – inércia não verificada, o 

que inviabiliza a extinção precoce do feito (art. 267 , do CPC ). Anulação 

da sentença, para regular processamento da demanda; RECURSO 

PROVIDO, sentença anulada.

Ante o exposto, havendo comprovação da constituição da devedora 

ACOLHO os presentes embargos de declaração.

Por consequência, DEFIRO a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 7481-54.2017.811.0028

 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: Angelo Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146871

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 06, assim redesigno a perícia para o dia 04 de Abril 

de 2018, às 11h10min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117840 Nr: 448-47.2016.811.0028

 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: José Tadeu de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayle Paixão de Aquino Nunes Silva, 

Alessandra Almeida de Aquino Nunes, Luiz Otávio de Aquino Nunes, José 

Edmundo de Aquino Nunes, Luiz Eduardo Almeida de Aquino Nunes, 

Tadeu Ricardo de Aquino Nunes, Greicimarcy de Aquino Nunes, Antonio 

de Aquino Nunes Filho, Greiciany de Aquino Nunes, Cassio Luis de Aquino 

Nunes, Greicimary de Aquino Nunes, Érico de Aquino Nunes, Evanil de 

Aquino Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de produção de prova técnica, para tanto, nomeio como 

perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço na Avenida 

Rubens Mendonça, nº 1.856, Edifício Office Tower, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP: 78050-000, telefone (065) 3052-7636.

Intime-se a empresa, a fim de que indique um perito hábil para a realização 

da perícia, consignando que a especialidade deve ser um avaliador, bem 

como para que indique os honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

os quais, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, proceda-se o requerente com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 1910-49.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morrinho Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939

 CÓDIGO: 61720

DESPACHO

Sobre a manifestação de ref. 41, intime-se a exequente para 

manifestação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 1534-63.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 59690

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a petição de ref.117, cite-se o executado na forma do 

art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de que promova o integral 

cumprimento da sentença prolatada à ref. 109 nos autos, considerando o 

valor atualizado, aliado a multa civil arbitrada em dobro, sob pena de 

incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Expeça-se também o ofício requisitório, RPV, conforme a sentença de ref. 

109.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 6389-41.2017.811.0028

 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: Jucilene Beatriz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria de 

Saude do Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé -MT, Secretaria 

Municipal de Saúde de Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os 

requeridos MUNICÍPIO DE POCONÉ E ESTADO DE MATO GROSSO, no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, adotem todas as providências 

necessárias à realização dos exames Cintilografia Óssea de Membro 

Inferior Direito e Cintilografia com Gálio de Membro Inferior Direito, inclusive 

com a realização de eventuais exames complementares, bem como do 

tratamento necessário da paciente Jucilene Beatriz da Silva, nos termos 

da prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no importe 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que os requeridos não 

têm por hábito ou regra transacionar. Como de regra o Município e o 

Estado de Mato Grosso não fazem transação, nem comparecem às 

audiências de conciliação, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual. Assim, 

mister que o presente feito seja prontamente saneado em momento 

oportuno e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.CITE-SE em consonância com o art. 212, 

§ 2º do CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

CPC, consignando nas intimações as advertências contidas no art. 334, 

§8º e art. 344, ambos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-79.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 21 de março de 

2018 Drº Lourival Alves Soares, o presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria para querendo, nos termos do artigo 42, § 

2.º da Lei 9.099/95, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010540-79.2015.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA CRISTINA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE POCONE 

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: 8010614-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OIRES LUZIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:30 HORAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000091-79.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:40 HORAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:50 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 17:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-35.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEIBYANE LINDILEY DE MORAES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 16 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-35.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEIBYANE LINDILEY DE MORAES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 16 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016897-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80272 Nr: 3152-03.2017.811.0059

 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: Rosa Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Azevedo da Silva, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada do recibo de documento enviado por malote digital.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-28.2018.8.11.0059

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:

JOAO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000030-28.2018.8.11.0059 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: JOAO EVANGELISTA BORGES RIBEIRO Nos termos do art. 

829 do NCPC, determino a citação do executado para, em três dias, pagar 

a dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos 

honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima 

assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado 

de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que 

dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A G CORREA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE FERREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000033-80.2018.8.11.0059 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: A G CORREA & CIA LTDA - ME, VIVIANE FERREIRA RAMOS 

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% 

o valor dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no 

prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição 

de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 

829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal. Altere-se o polo passivo no cadastro do sistema, 

consoante a petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91820 Nr: 10290-21.2017.811.0059

 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: RYANE CARLA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, Bruno Ricci - OAB:370.643 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 30 (trinta) dias de 

suspensão destes autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49126 Nr: 4834-32.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosirene Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data a parte autora não 

apresentou contrarrazões ao presente processo, apesar de está 

devidamente intimada por meio de seu advogado. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 12027-59.2017.811.0059

 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: Everton Cândido Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14398 Nr: 874-10.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rocha de Andrade, Lino Rocha de 

Andrade, Helencácia Morais de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Sousa Mendes - 

OAB:23518/GO, Leonardo Caetano da Silva - OAB:GO 29.850, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pelo 

requerente foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48330 Nr: 4093-89.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Oliveira Luz - ME, Ronaldo Oliveira 

Luz, Mirian da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data faço juntada nestes autos 

de cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado, extraído dos 

autos de embargos à execução código 50057, que estava apenso a estes 

autos e que foi arquivado nesta data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66700 Nr: 1984-97.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89999 Nr: 9296-90.2017.811.0059

 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: SIVALDO INACIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seu advogados, para no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide e 

nada apresentaram aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91820 Nr: 10290-21.2017.811.0059

 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: RYANE CARLA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 
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OAB:401568, Bruno Ricci - OAB:370.643 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar cumprimento da 

decisão de ref. 05.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12424 Nr: 965-37.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rocha de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Caetano da Silva - 

OAB:29850/GO, Leandro de Sousa Mendes - OAB:23518/GO, Mônica 

de Souza Mendes - OAB:23309/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento do débito cobrado nestes autos 

e nada foi apresentado ao processo até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94805 Nr: 12045-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerida foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90119 Nr: 9360-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Bruno Marcelo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 457-81.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaiatur Transportes e Turismo LTDA - ME, 

Analia Lopes de Souza Conti, Hélio Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados por 

carta, via correio, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, da 

LEF - Lei nº 6.830/80 e nada apresentaram aos autos, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 9453-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelfonso Coelho Sampaio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação 

à contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94779 Nr: 12025-89.2017.811.0059

 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: Nilton Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerida foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47976 Nr: 3755-18.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferraz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cecilio Daher - 

OAB:24831 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado por carta via 

correio, para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55516 Nr: 697-36.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL FASHION, RAQUEL NERES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as executadas Raquel Fashion e 

Requel Neres de Melo foram citadas vita edital, nos termos do artigo 256 

do NCPC e nada apresentaram aos autos, até a presente data. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94803 Nr: 12043-13.2017.811.0059

 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: GRACIONE MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44986 Nr: 805-36.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdNB, WFBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57049 Nr: 1609-33.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FARIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57553 Nr: 1862-21.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Versula Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56992 Nr: 1577-28.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57142 Nr: 1659-59.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57916 Nr: 2064-95.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57216 Nr: 1691-64.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSINA DA ROCHA RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1562-59.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARIA OLIVEIRA DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 346-63.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:29.918 - GO, Moises 

Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 4119-19.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada, para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57918 Nr: 2066-65.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELSON PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1223-03.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 1559-07.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS BATISTA RODRIGUES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 4837-79.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar indeferimento 

específico, sob pena de extinção do feito e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57144 Nr: 1661-29.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA BOASTIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 56374 Nr: 1224-85.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA MORIGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 3566-69.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT, Nayara Resende de Oliveira - OAB:15208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58986 Nr: 2747-35.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Aparecida de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57051 Nr: 1611-03.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DENIA GOMES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 1606-78.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracino Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515 A, Nayara Resende 

de Oliveira - OAB:15208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66574 Nr: 1939-93.2016.811.0059

 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: Iraneides Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos certidão 

de óbito do interditando Antônio Pereira da Fonseca e nada apresentou 

aos autos, até a presente data. O referido é verdade dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84147 Nr: 5567-56.2017.811.0059

 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: JOÃO PAULO ROMUALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P/ publicação da sentença

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, aduzido por JOÃO PAULO 

ROMUALDO DE MATOS, objetivando o levantamento de resíduos 

previdenciários da falecida Emília Romualdo de Matos Santos.

Alega o requerente que era filho de Emília Romualdo de Matos Santos e, 

segundo documentos do INSS, há um valor de R$ 2.138 (dois mil e cento e 

trinta e oito reais) a receber da referida autarquia.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/17.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, aduzido por JOÃO PAULO 

ROMUALDO DE MATOS, objetivando o levantamento de resíduos 

previdenciários da falecida Emília Romualdo de Matos Santos.

Segundo o artigo 1.845, do Código Civil, são herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Conforme se extrai da 

certidão de óbito de fl. 10, a falecida deixou um único filho, ora requerente, 

e era casada com Jesus de Souza Santos, o qual renunciou ao 

recebimento do montante em discussão, consoante declaração de fl. 17.

O documento de fl. 14 demonstra a existência de valores depositados na 

conta bancária da falecida.

Assim, o pedido inicial merece prosperar.

Ante o exposto, com base na motivação supra, DEFIRO o requerimento 

inicial e determino a expedição de Alvará Judicial, em favor do requerente, 

objetivando o recebimento de resíduos previdenciários da falecida Emília 

Romualdo de Matos Santos.

Sem custas e honorários.

Cumpridas as determinações acima especificadas e diante da preclusão 

lógica, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 8962-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunete Gomes Brito Ferreira, Cilene Gomes de Brito 

Souza, Cleuco Gomes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nos autos 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 8962-56.2017.811.0059

 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: Eunete Gomes Brito Ferreira, Cilene Gomes de Brito 

Souza, Cleuco Gomes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nestes autos o número da 

conta em nome de Maria Diná Gomes de Brito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59685 Nr: 3139-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. V da Silva e Cia Ltda, João Bosco Vital 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada foi citada para no prazo 

de 05 dias, pagar a dívida, sob pena de penhora, bem como, querendo, 

apresentar embargos no prazo legal e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66780 Nr: 2003-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ostermann & Cia Ltda - ME, Orlando 

Ostermann, Eliana Amaral Ostermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados Orlando Ostermann & 

CIA Ltda - ME, na pessoa de seu representante legal Sr. Orlando 

Ostermann e Eliane Amaral Ostermann, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuem o pagamento da dívida cobrada nestes autos, sob pena de 

lhe serem penhorados/arrestados e avaliado bens, tantos quantos bastem 

para a satisfação integral da dívida, bem como que terá o prazo de 15 

(quinze) dias, para opor, querendo, embargos do devedor, 

independentemente da realização ou não da penhora e nada 

apresentaram aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77816 Nr: 1557-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arilma Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada foi citada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida cobrada nestes autos e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79842 Nr: 2921-73.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Medeiros Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens para a satisfação da dívida, bem como cientificando-o, 

ainda, que a partir da juntada aos autos da primeira via do presente 

mandado, e do prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, opor embargos 

do devedor, independentemente da realização ou não de penhora e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82945 Nr: 4837-45.2017.811.0059

 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: CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES, Cézar Mário 

Gawenda, Geracina Martins da Silva, Divino Pereira da Silva, MÁRCIA 

MEIRA DE SOUZA PEREIRA, MARIA DELCI DIAS GOMES COSTA, Méssia 

da Silva Coelho, ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA, ZILDA MARIA 

GABRIEL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerida foi citada dos termos desta 

ação, para no prazo legal, apresentar contestação e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 3740-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cavalcante de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, Luiz Marques 

da Silva, MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que procedir a intimação via fone, do perito 

nomeado nestes autos, Dr. Sérgio Luiz da Rocha Júnior - CRM/SC 13852, 

para dar início a produção da prova pericial, bem como lhe informei sobre 

a liberação dos honorários periciais, efetuado nos autos. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20596 Nr: 1224-27.2011.811.0059

 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: Judite Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 
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Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena, no 

caso de inércia, de extinção dos autos e nada apresentou aos autos, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40507 Nr: 241-91.2012.811.0059

 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: Gilberto Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento no feito, sob pena de extinção e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 3167-74.2014.811.0059

 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: Moisés Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3686-78.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, KGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o mandado não foi entregue ao Oficial 

de Justiça, visto que a presente carta precatória chegou neste Juízo, sem 

tempo hábil para cumprimento de sua finaliade (audiência designada para 

o dia 13/09/2016). O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18589 Nr: 2420-66.2010.811.0059

 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: Lusiene Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela e, por isso, determino 

à parte ré que promova imediatamente a implantação do benefício 

previdenciário consistente em benefício assistencial ao deficiente.”Assim, 

determino à Secretaria Judicial que providencie e encaminhe ao Setor de 

Implantação de Benefícios Previdenciários – ADJ ofício para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, promova a implantação do benefício ora concedido, 

instruindo o ofício à aludida repartição com a integralidade dos 

documentos por ela recomendados.Esclarece-se que permanecem 

inalterados os demais comandos outrora exarados.Outrossim, fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a requerente se manifeste quanto ao ofício 

contido às folhas 149, frisando que eventual inércia implicará na cassação 

do benefício e extinção do feito sem análise do mérito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 1º de março de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 555-95.2016.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado nomeado da parte requerida 

para retirar a certidão de URH.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, Cleydson da Silva Ramos, 

Joao Vitor Araujo Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio 

Ferreira da Silva, alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A/MT, Diego 

Petersem Luz Ribeiro - OAB:12781, Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MS 22.127-A

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 12h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisitem-se os réus, expedindo-se o necessário.

 Considerando a certidão retro, a qual informou que o corréu Alcione 

Vieira Brito não apresentou defesa preliminar no prazo estipulado, bem 

como a carta precatória, expedida para a Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, ainda não foi devolvida, determino o desmembramento do 

feito em relação a ele.

Em tempo, intime-se a procuradora constituído da acusada Kalytta 

Lorrayne Batista, Dra. Angela Vitor Nobres - OAB-MT nº 24164, para, no 

prazo de 05 dias, juntar aos autos procuração.

Por fim, levando em conta que o advogado constituído Dr. Diego Petersem 

Luz Ribeiro renunciou ao encargo (ref. 55), determino a intimação pessoal 

do acusado Cleydson da Silva Ramos para, em 48 horas, constituir novo 

defensor, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 55-18.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Gabriel Xalão - 

OAB:43037/PR

 Processo nº 55-18.2017.811.0019

Código nº 32711

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

À vista da petição da parte exequente requerendo a designação de expert 

para avaliação dos bens penhorados, NOMEIO a empresa Real Brasil 

Consultoria, localizada na Av. Prof. Rubens de Mendonça, n° 1856. CPA – 

Sala 408, Edf. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 

78.050-000, para atuar no processo a fim de que realize avaliação dos 

bens penhorados, devendo apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, laudo de avaliação do bem.

 Intime-se o expert, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o valor 

dos honorários periciais, documentos pessoais, e dados da conta 

bancária para pagamento dos honorários, a qual será custeada pela parte 

exequente, em consonância com o artigo 95, “caput” do CPC; ou se 

recusa a nomeação, devendo apresentar justificativa.

Com a apresentação da proposta, intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos (caso não o 

tenham feito), para o justo deslinde da demanda, bem como, para que a 

parte autora e a parte requerida promovam, no prazo de 10 (dez) dias, o 

recolhimento do valor da perícia na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) cada.

O laudo pericial deverá ser apresentado em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias contados do início dos trabalhos periciais ou, havendo a 

impossibilidade, prorrogar-se-á tal prazo a pedido do expert por igual 

período.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38149 Nr: 2613-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Reis da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Intimo o advogado para se manifestar acerca da ref.22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22441 Nr: 455-37.2014.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Transportadora Mayer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Dias Degani - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edegar Preichardt - 

OAB:35670/RS

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, promovo 

juízo de RECONSIDERAÇÃO para fim de determinar o imediato cumprimento 

do mandado em tela, independentemente do pagamento das despesas dos 

Oficiais de Justiça, sob pena de instauração de processo administrativo 

disciplinar e remessa dos autos à Delegacia de Polícia para instauração de 

inquérito policial para apuração da prática do crime de 

desobediência.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 

2018.Rafael Depra Panicella Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24262 Nr: 226-43.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezenildo Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, despicienda expedição de nova intimação da Fazenda 

Municipal, uma vez que, conforme restou evidenciado na decisão de Ref. 

65, ocorreu a preclusão para impugnar o feito.

Por outro vértice, sabendo-se que o art. 100, da CF/88 somente autoriza a 

expedição de precatório após o trânsito em julgado da decisão judicial, 

faz-se necessário, para o deslinde do feito, a juntada aos autos da 

respectiva certidão de trânsito em julgado, ou caso inexistente, a 

suspensão do processo até o seu advento.

Assim sendo, determino à secretaria da vara que diligencie no sentido de 

verificar se a decisão judicial transitou em julgado ou se houve a 

interposição de recurso, sendo que, no primeiro caso, deve promover a 

juntada da respectiva certidão aos autos e, no segundo, suspender-se o 

curso da execução até o seu advento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 2144-14.2017.811.0019

 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 Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 Processo nº 2144-14.2017.811.0019

Código nº 37118

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Incialmente, diante da inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

NOMEIO para atuar como Defensor Dativo do Requerido o causídico Dr. 

ABRAÃO LINCON DE LAET, inscrito na OAB/MT sob o n.º 6200-O, nos 

termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 

34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Desde já, arbitro em favor da nobre advogada nomeada, a título de 

honorários advocatícios o equivalente a 2 URH (dois), conforme prevê a 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 656-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Paulo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-87.2018.811.0019

Código nº 40879

Vara Única

Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Ação de Inventário proposta por DAMIÃO PAULO NOGUEIRA, 

em virtude do falecimento do seu irmão, COSME PAULO NOGUEIRA, todos 

devidamente qualificado nos autos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim 

como do artigo 616, todos do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Nomeio INVENTARIANTE o inventariado DAMIÃO PAULO NOGUEIRA e, 

desde já, intimo-o da sua nomeação, devendo o mesmo, no prazo de cinco 

(05) dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função.

Após, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, conforme 

dispõe o art. 620 do CPC.

Com as primeiras declarações prestadas pelo inventariante, tendo este 

indicado todos os herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem 

indicados pela inventariante, para que tomem ciência da presente abertura 

de inventário, para que se manifestem no prazo legal.

 Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 413-46.2018.811.0019

 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: Rute Benedita Sales Martins

 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:

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, considerando a justificativa apresentada pela médico perito 

nomeado para atuar no presente feito, NOMEIO o HOSPITAL MUNICIPAL DE 

PORTO DOS GAÚCHOS, situado no Centro desta cidade, nº 5404, por 

intermédio de qualquer médico que ali atua, independentemente de 

compromisso, para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, a ser realizado na parte autora.

 Ressalto, por oportuno, que o Hospital deverá ser intimado na pessoa do 

Diretor ou do Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, desta 

nomeação.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado 

respondendo impreterivelmente todos os quesitos apresentados nos 

autos.

Após, com a juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da 

Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos autos para, 

querendo, conteste a presente demanda, no prazo legal e, na mesma 

oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar acerca do 

laudo pericial.

Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40400 Nr: 404-84.2018.811.0019

 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: Edilson de Oliveira Neves

 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:

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, considerando a justificativa apresentada pela médico perito 

nomeado para atuar no presente feito, NOMEIO o HOSPITAL MUNICIPAL DE 

PORTO DOS GAÚCHOS, situado no Centro desta cidade, nº 5404, por 

intermédio de qualquer médico que ali atua, independentemente de 

compromisso, para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, a ser realizado na parte autora.

 Ressalto, por oportuno, que o Hospital deverá ser intimado na pessoa do 

Diretor ou do Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, desta 

nomeação.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado 

respondendo impreterivelmente todos os quesitos apresentados nos 

autos.

Após, com a juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da 

Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos autos para, 

querendo, conteste a presente demanda, no prazo legal e, na mesma 

oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar acerca do 

laudo pericial.

Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 412-61.2018.811.0019

 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: Maria de Loudes Oliveira de Souza

 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:

 Processo n.º 412-61.2018.811.0019

Código n.º 40418

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista da certidão de Ref.14, e considerando a escassez de médicos 

para atuar em demandas desta natureza, NOMEIO o HOSPITAL MUNICIPAL 

DE PORTO DOS GAÚCHOS, situado no Centro desta cidade, nº 5404, por 

intermédio de qualquer médico que ali atua, independentemente de 

compromisso, para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, a ser realizado na parte autora.

 Ressalto, por oportuno, que o Hospital deverá ser intimado na pessoa do 

Diretor ou do Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, desta 

nomeação.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado 
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respondendo impreterivelmente todos os quesitos apresentados nos 

autos.

Após, com a juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da 

Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos autos para, 

querendo, conteste a presente demanda, no prazo legal e, na mesma 

oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar acerca do 

laudo pericial.

Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23103 Nr: 809-62.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Geraldo Finco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos em substituição legal.

DEFIRO o pleito de Ref.122 e, desde já, determino a imediata baixa do 

gravame (penhora) sobre o imóvel inscrito sob a matrícula n° 9944, e 

registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca 

de Porto dos Gaúchos/MT.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, arquive-se os autos com as devidas baixas.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27143 Nr: 1281-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos em substituição legal.

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 contrária.

Pois bem. 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.

Porto dos Gaúchos, 16 de março de 2018

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39453 Nr: 3219-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED – SANTOS – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Oliveira 

Paes - OAB:1887-MT, Renato Gomes de Azevedo - OAB:283127

 Intimo o requerido acerca da ref.20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 493-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Intimo a advogada acerca da ref.27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Intimo os advogados acerca da ref.31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33451 Nr: 479-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Moaci Fernandes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 479-60.2017.811.0019

Código nº 33451

Vara Única

Vistos.

A vista da petitória de Ref.77, e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, desde já, NOMEIO como Defensor Dativo, o 

causídico Dr. AGNALDO VALDIR PIRES, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

10999-A, para atuar em defesa dos interesses da parte Requerente, 

MOACI FERNANDES RAMOS, apresentando manifestação no prazo legal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no 

art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Desde já, arbitro em favor da nobre advogada nomeada, a título de 

honorários advocatícios o equivalente a 4(quatro) URH’s, conforme prevê 

a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos.
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À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência

matemática, conforme manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO a 

respectiva atualização do cálculo da pena (Ref. 07).

Permaneçam os autos em Secretaria para fiscalizaçõ do cumprimento da 

pena.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Às providências.

 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 354 do CPP.

Desse modo, complemento o despacho retro designando audiência de 

instrução, a ser realizada no dia 10 de abril de 2018, às 14h40min.

Faça-se, pois, 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 o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 15 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 15h00min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 16h30min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 16h00min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 17h00min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 15h30min.
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Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22184 Nr: 271-81.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, VITOR HUGO SCARTEZINI - OAB:14155

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LUIZ CROTTI, Cpf: 

93304625100, Rg: 78287993, Filiação: Eroni Antonio Crotti e Marlei Otília 

Crotti, data de nascimento: 01/05/1981, brasileiro(a), natural de Laranjeiras 

do Sul-PR, convivente, operador de máquinas, Telefone 984457347. 

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 EM PARTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o acusado ANDERSON LUIZ CROTTI, 

qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, 

“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e ABSOLVÊ-LO em 

relação à conduta tipificada no art. 311 do mesmo diploma legal, com base 

no art. 386, VII, do CPP.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, sendo necessário aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. 

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade elevada, devido a grande quantidade de bebida alcoólica que 

ingeriu antes de conduzir veículo automotor, o que demonstra um juízo de 

reprovabilidade acima da média, pois é consabido que quanto maior for a 

ingestão de bebida alcoólica, menor é a capacidade de raciocínio e reflexo 

do ser humano. Tal fato merece ser valorado negativamente, pois não há 

dúvidas do perigo que a sociedade correu com essa conduta. Possui 

diversas ações penais em trâmite, inclusive um executivo de pena (cód. 

Apolo 28640), sendo este por fato criminoso praticado antes do delito aqui 

discutido. Portanto, ainda que o crime supramencionado (executivo de 

pena cód. 28640) tenha sido em momento anterior, entendo que deve ser 

valorado negativamente, independente do momento em que ocorreu seu 

trânsito em julgado. Este é o entendimento firmado por este magistrado, 

conforme entendimento jurisprudencial (STJ. HC 355343/SP, Rel. Min. Felix 

Fisher, 5ª T, julgado em 14/06/2016; e HC 237429/SP). Quanto à conduta 

social do sentenciado, sabe-se que se trata da avaliação do 

comportamento do sentenciado, basicamente por meio dos seguintes 

fatores: convívio social, familiar e laboral, os quais não podem se 

confundir com antecedentes e a reincidência, estes reservados à 

valoração de fatos ilícitos (criminosos). Portanto, não tendo sido coletado 

nenhum elemento probatório em juízo a respeito de sua conduta social, 

apesar do histórico criminal do sentenciado, deixo de valorar referida 

circunstância nos termos da Súmula 444, Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). Do mesmo modo, não existe nos autos qualquer elemento plausível 

para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de 

valorá-la. O motivo do crime é desconhecido. As circunstâncias do crime 

estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que extrapole os seus 

limites. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não há 

que se falar em comportamento da vítima.À vista das circunstâncias 

judiciais analisadas, e levando em conta a pena prevista para o crime, fixo 

a pena-base em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e multa no 

patamar de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado 

o disposto no art. 60, do Código Penal. Na segunda fase de dosimetria de 

pena, constato a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, e por isso, atenuo a pena em 02 (dois) meses, e em 10 (dez) 

dias-multa, ficando o sentenciado condenado à pena de 01 (um) ano e 02 

(dois) meses de detenção, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, 

cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso. Não concorrem circunstâncias agravantes, e 

tampouco causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno 

a pena anteriormente imposta como definitiva. Condeno o acusado, ainda, 

à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

mesmo prazo da condenação.Em consonância com o disposto no art. 33, 

§ 2º, “b”, do Código Penal, e diante da natureza da pena imposta 

(detenção), levando-se em consideração a alta reprovabilidade de sua 

conduta, fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena, cujas 

condições de cumprimento serão estabelecidas em audiência admonitória, 

levando-se em conta que é notório não haver vagas em tal regime no 

Estado de Mato Grosso.Diante das circunstâncias judiciais negativas, 

torna-se incabível na espécie a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de “sursis”. 

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo motivos 

para se decretar sua prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Deixo de fixar indenização mínima, por não haver pedido expresso na 

denúncia, e tampouco elementos para aferir o valor.Após o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se Guia de 

Execução Penal, encaminhando-a à Vara de Execuções 

Penais;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)Oficie-se ao CONTRAN – Conselho Nacional 

de Trânsito e ao Detran-MT, comunicando aos referidos órgãos sobre a 

suspensão do sentenciado de obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo prazo imposto nesta sentença, conforme dispõe o 

art. 295 do CTB).Por fim, fixo, a título de honorários ao defensor dativo 

nomeado, Dr. André Rodrigo Shneider, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

7.824-B, o valor de 03 (três) URHs, quantia esta que leva em 

consideração sua efetiva atuação no feito, já que fora responsável, 

isoladamente, pela apresentação da defesa prévia. Expeça-se 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 07 

de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 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, Vânia Cristina Machado 

Blau, digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de março de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26187 Nr: 925-34.2015.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Mayer S/A, Henrique Meyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edegar Preichardt - 

OAB:35670/RS

 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.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 
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nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8755 Nr: 911-31.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valsir André Ferrarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 911-31.2007.811.0019 – CÓDIGO: 8755 – NÚMERO/ANO: 

165/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

EXECUTADO(S): VALSIR ANDRÉ FERRARINI

 VALOR DO DÉBITO: R$ 15.712,29 (quinze mil, setecentos e doze reais e 

vinte e nove centavos), em 17 de outubro de 2016.

PRIMEIRO LEILÃO: 09 de abril de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 09 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 inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através dos sites 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um Lote nº. 13 (treze) da quadra nº. 72 

(setenta e dois) com área de 525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros 

quadrados), medindo 15,00 metros de frente para a Avenida Ijuí, por 35,00 

metros de fundos com as seguintes confrontações: com frente de 15,00 

metros para a referida Av. Ijuí; ao sul; com fundo de 15,00 metros para o 

lote 15 (quinze), lado direito; com 35,00 metros para o lote 12 (doze), e 

lado esquerdo com 35,00 metros para o lote 14 (quatorze). Benfeitorias: 

Uma casa de alvenaria. Sem asfalto. Imóvel matriculado sob nº. 5.560, no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

 (RE)AVALIAÇÃO: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), em 20 de 

março de 2015.

**O valor da avaliação poderá ser atualizado até a data do Leilão**

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 112.278,04 (cento e doze mil, 

duzentos e setenta e oito reais e quatro centavos), em fevereiro de 2018.

DEPOSITÁRIO: VALSIR ANDRÉ FERRARINI, Rua Paulo Rezer, s/nº (loja 

meio preço), Centro, Porto dos Gaúchos/MT.

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Estado de Mato Grosso – 

BEMAT. Outros eventuais constantes na Matricula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial 

Rural, FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

PAGAMENTO:

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

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.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, 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.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado o executado VALSIR ANDRÉ 

FERRARINI, e sua cônjuge se casado for, BANCO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – BEMAT, na qualidade de Credor Hipotecário, 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.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 

nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de março de 2018.

Rogério Dorneles do Nascimento

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25807 Nr: 798-96.2015.811.0019

 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: Terezinha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:OAB/MT.16.846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, Ronaldo Celani Hipólito do Carmo - OAB:195.889-SP, 

Rubens Gaspar Serra - OAB:OAB/SP. 119.859

 Vistos, em substituição legalBLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos.Trata-se 

de petitório acostado aos autos pela parte exequente com pedido de 

penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, 

é importante ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a 

integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 
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cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 

2018.Rafael Depra Panicella Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2224-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vítor Henrique Busaquera Macedo da Silva, 

representado por Katiane Apª Busaquera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.2224-75.2017.811.0019Código n.º 37316Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/ PENHORA ONLINEVistos em substituição legal.Cuida-se 

de Cumprimento de Sentença intentado por VITOR HENRIQUE BUSACHERA 

MACEDA DA SILVA, neste processo representado por KATIANE 

APARECIDA BUSACHERA, em face de MARCOS MACEDO DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.Em petitório, a parte Exequente 

pugna pela penhora on line em contas do Executado para satisfação do 

débito exequendo. Pois bem. DEFIRO a penhora online do montante 

solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco CentralEm sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado 

deverá ser intimado por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim cumprimento do disposto no art. 841, “caput”, do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando 

o seu objeto for insuficiente.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema BACENJUD, ou sendo estes em valores insuficientes para o 

cumprimento integral da execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta 

através do sistema RENAJUD, realizando-se constrição em eventuais 

veículos existentes em nome do executado. Localizados bens móveis de 

titularidade da parte executada, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1554 Nr: 118-39.2000.811.0019

 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 Caetano da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 118-39.2000.811.0019

Código n.º 1554

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA intentada por BANCO DO BRASIL S/A, em 

face de JOÃO CAETANO DA ROCHA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora (fls.210) pugna pela extinção do feito em razão da 

liquidação do débito pela parte Requerida.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Inicialmente, tendo em vista as informações trazidas aos autos, verifico 

que a parte Requerida liquidou o débito ora existente, motivo pelo qual a 

parte pleiteia a extinção do processo e consequente arquivamento.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

 Condeno à parte autora ao pagamento de custas, acaso existentes.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em acumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13536 Nr: 16-94.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Gabrielle Bavaresco, Luiz Ademar 

Bavaresco, Marli Ottoboni Paschoim Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUSA JÚNIOR - OAB:20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2.152-B-MT

 Certifico em cumprimento ao Provimento 11/2011-CGJ e termos da 

CNGC/MT., que inexiste cheques ou objetos outros, colacionados aos 

autos a título probatório. Dou fé.

 Outrossim, certifico a remessa destes autos ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para conhecimento e julgamento do recurso de apelação 

interposto pelo exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei 

Antonio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, M.D.S Auto Peças LTDA 

-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:99525/MG, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio 

Mendes - OAB:11341-A/MT

 Processo n.º 8-49.2014.811.0019

 Código n.º 21856

Vara Única

Vistos em substituição legal.

A vista da certidão retro, NOMEIO nova curadora especial para 

representar os interesses do requerido CLAUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA, 

a Dra. MARCIA DE CAMPOS LUNA, inscrita na OAB/MT nº 12418-O, a fim 

de que apresente a respectiva defesa, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do novo Código de Processo Civil.

 Desde já, arbitro em favor da causídica nomeada, a título de honorários 

advocatícios, o importe de 09 (nove) URH’s, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.

Em relação à causídica outrora nomeada, DETERMINO a sua imediata 

exclusão do quadro de defensores dativos desta Comarca, conforme 

termos do Edital n.º 02/2017-DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21343 Nr: 385-54.2013.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara José, José Pereira de Souza, 

Irineu Matias Ceará, Orlando Xavier Farias, Jovino José da Silva, Gilmar 

Ferreira Lopes, Gabriel Brito Ladeia, Joel Antônio Alves, Geraldo de 

Freitas, João Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 385-54.2013.811.0019

Código n.º 21343

Vara Única

Vistos em substituição legal.

DEFIRO o requerimento acostado aos autos pela UNIÃO (fl.142), motivo 

pelo qual determino a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Após o decurso do prazo, renove-se a intimação da União, presentada 

pelo Advogado da União, para manifestação nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12809 Nr: 559-34.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 559-34.2011.811.0019

Código n.º 12809

Vara Única

RECEBIMENTO DE RECURSO

Vistos em substituição legal.

Inicialmente, à vista da interposição de Embargos de Declaração pela parte 

exequente, certifique-se a Secretaria da Vara a tempestividade do 

recurso.

Uma vez certificada a tempestividade, desde logo recebo os embargos e 

determino a intimação da parte executada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

Advindo aos autos as contrarrazões, faça-me os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13170 Nr: 920-51.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viga Norte Industria e Comercio de Madeira 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273, Lázaro Fernando Zonatto - OAB:15489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 920-51.2011.811.0019

 Código n.º 13170

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Diante da recusa retro, NOMEIO nova curadora especial para representar 

os interesses do executado VIGA NORTE INDUSTRIA e COMERCIO DE 

MADEIRA Ltda, a Dra. TATIANE FELIPETTO, inscrita na OAB/MT sob nº 

13990-B, a fim de que apresente a respectiva defesa, conforme preceitua 

o artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Desde já, arbitro em favor da causídica constituído, a título de honorários 

advocatícios, o importe de 05 (cinco) URH’s, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10588 Nr: 740-06.2009.811.0019

 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 Lázaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhelm Nagel e esposa, Walter A A Friedrichs 

e sua esposa, Dorivaldo Bogacki, Volmir Elton Scheffler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elizangela Braga Soares Altoé - OAB:16.126/O, 

Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Processo nº 740-06.2009.811.0019

Código nº 10588

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Analisando detidamente os autos, verifico que em manifestação de fls. 

172/182, compareceu o Espólio da Parte Requerida Walter A. A. Friedrichs 

apresentando contestação, alegando, dentre outras matérias 

concernentes ao mérito, preliminar de nulidade da citação e ilegitimidade 

ativa.

Pois bem. Em que pese seja notório o avançado estágio procedimental em 

que se encontra o processo, tenho que a alegação de nulidade da citação 

e ilegitimidade ativa, por pussirem natureza de vícios transrescisórios, 

impõe-se, mormente para fim de prestigiar os princípios do devido 

processo lega, ampla defesa, contraditório e economicidade, prévia 

manifestação das partes autoras, para, então, permitir o adequado 

enfretamento da matéria.

Por sua vez, quanto ao requerido Wilhelm Nagel, deve ser reputada como 

plenamente válida a nomeação de curador especial para o patrocínio de 

seus interesses, razão pela qual a manutenção da causídica nomeada 

para o exercício de tal múnus deve ser revogada tão somente em relação 

ao requerido Walter A. A. Friedrichs.

Com a manifestação da parte autora quanto às matérias alegadas em 

contestação de fls. 172/182, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13757 Nr: 235-10.2012.811.0019

 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: Adriano de Souza Malfato, Sílvia Baldisera Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter A A Friedrichs e sua esposa, Willi Nagel 

e sua esposa, Volmir Elton Scheffler, Antonio Lázaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herrera de Oliveira - 

OAB:14.867/MT, Orlando Geraldo de Oliveira - OAB:18619-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Elizangela Braga 
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Soares Altoé - OAB:16.126/O

 Processo nº 235-10.2012.811.0019

Código nº 13757

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Analisando detidamente os autos, verifico que em manifestação de fls. 

140/151, compareceu o Espólio da Parte Requerida Walter A. A. Friedrichs 

apresentando contestação, alegando, dentre outras matérias 

concernentes ao mérito, preliminar de nulidade da citação e ilegitimidade 

ativa.

Pois bem. Em que pese seja notório o avançado estágio procedimental em 

que se encontra o processo, tenho que a alegação de nulidade da citação 

e ilegitimidade ativa, por pussirem natureza de vícios transrescisórios, 

impõe-se, mormente para fim de prestigiar os princípios do devido 

processo lega, ampla defesa, contraditório e economicidade, prévia 

manifestação das partes autoras, para, então, permitir o adequado 

enfretamento da matéria.

Por sua vez, quanto ao requerido Wilhelm Nagel, deve ser reputada como 

plenamente válida a nomeação de curador especial para o patrocínio de 

seus interesses, razão pela qual a manutenção do causídico nomeado 

para o exercício de tal múnus é necessária, devendo-se ser revogada a 

sobredita nomeação tão somente em relação ao requerido Walter A. A. 

Friedrichs.

Com a manifestação da parte autora quanto às matérias alegadas em 

contestação de fls. 140/151, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 484 Nr: 1-41.1989.811.0019

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso José Wailand, Noeli Treuherz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Mônica 

Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, Natália Maria Pereira dos Santos - 

OAB:, Wilerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neif Aniz Yehia Aramuni 

Júnior - OAB:21.901-ES, Sonir Belém Nunes - OAB:3497-B/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO o 

pedido formulado pela parte executada para fim de DETERMINAR a 

desconstituição da penhora recainte sob o imóvel matriculado sob o n.º 

50.690, do CRI do 2º Ofício da Comarca de Guarapari-ES, o que faço com 

arrimo no art. 833 do Código de Processo Civil.Expeça-se ofício ao para o 

cumprimento da medida.Intime-se a parte exequente para que requeira o 

que de direito, para fim de promoção do regular deslinde da 

execução.Cumpra-se.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 13 de 

março de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo n.º 2412-91.2005.811.0019

Código n.º 39567

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Considerando que o recuperando não se encontra assistido por patrono 

constituído nos autos e a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO como Defensor Dativo para representar os interesses o 

reeducando o Dr. MOACIR VELOZO JÚNOR, inscrito na OAB/MT sob o n° 

17.762-A, devendo o mesmo ser intimado para manifestar-se quanto ao 

pedido de regressão do regime prisional do reeducando, bem assim para 

atuar em seu favor durante o deslinde do processo executivo.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Após a manifestação da defesa, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido de regressão do regime prisional.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13170 Nr: 920-51.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viga Norte Industria e Comercio de Madeira 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273, Lázaro Fernando Zonatto - OAB:15489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo nº. 920-51.2011.811.0019

Código nº. 13170

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petição acostada pelo exequente à fl. 84, solicitando 

expedição de ofícios ao TRE – Tribunal Regional Eleitoral e à Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de mato Grosso – SEJUSP-MT, ao 

fundamento que, após exaustivas buscas, não se logrou êxito na 

obtenção do endereço atualizado do executado.

Pois bem. Diante das informações trazidas aos autos pelo exequente, 

entendo que o pedido deve ser deferido.

Isso porque não se pode perder de vista que, no ambiente 

intraprocessual, é necessária a cooperação entre todos os sujeitos do 

processo para que se obtenha, em tempo razoável, solução justa e efetiva 

para o caso posto sob análise do Poder Judiciário.

 É bom que se destaque, inclusive, que a partir da vigência do novo CPC, 

há a expressa possibilidade de a parte requerer ao juiz a realização de 

diligências necessárias à obtenção de informações do réu, conforme 

redação do art. 319, §1°, “in verbis”.

 Assim, no caso em questão, considerando que o exequente demonstrou 

que não dispõe de informações sobre o endereço atualizado do 

executado, DEFIRO o pedido formulado à fl. 84.

 EXPEÇA-SE ofício ao TRE – Tribunal Regional Eleitoral, bem como à 

Secretaria de Segurança Pública com as informações fornecidas nos 

autos, para que informem eventual endereço do executado VIGA NORTE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, constante nos cadastros 

eleitorais.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, voltem 

conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 23 de fevereiro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-80.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Numero do 

Processo: 1000041-80.2018.8.11.0019 EXEQUENTE: NILTON FLAVIO 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos em 

substituição legal. Analisando o teor do petitório retro, verifico que o pleito 

nele contido merece deferimento. Isso porque, com o advento do 

Provimento n.º 11/2017-CM, estabeleceu-se rito próprio para o pagamento 

dos débitos de pequeno valor da Fazenda Pública. Neste ínterim, antes de 

proceder-se à expedição do ofício requisitório, necessário se faz a prévia 

remessa dos pertinentes documentos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do 

débito. Apenas com a elaboração dos supramencionados cálculos e sua 

devolução ao juízo de origem, promover-se-á a expedição de oficio 

requisitório, intimando-se a Fazenda Pública para, no prazo de 60 

(sessenta) dias, quitar o débito, emitindo, a um só tempo, a emissão e o 

pagamento das guias de tributação atinentes ao Imposto de Renda e 

Previdência, para apenas então, decorrido o prazo para tal, autorizar-se o 

sequestro de valores da conta do ente devedor. Por outro ângulo, caso o 

processo executivo já se encontre em avançada fase, inclusive com a 

realização do sequestro em tempo anterior à vigência do Provimento em 

comento, cabe à autoridade judicial, nos termos do Decreto n.º 

3.000/1999, proceder à retenção na fonte dos tributos devidos. Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado pela 

Fazenda Pública no id. 11268336, para fim de determinar o integral 

cumprimento do procedimento previsto no Provimento n.º 11/2017-CM. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-85.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GLADKI PETRENKO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DE SOUSA HOSCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010080-85.2016.8.11.0019 REQUERENTE: LUCIA GLADKI 

PETRENKO REQUERIDO: AUGUSTO DE SOUSA HOSCHER SENTENÇA 

Vistos e examinados. Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, 

extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, quando as partes 

transigirem. Ante o exposto, de acordo com o artigo 840 do Código civil c/c 

o artigo 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença o Acordo celebrado entre as partes, acostado no id. 11544018, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Consigno a 

impossibilidade de suspensão do processo à vista das disposições legais 

que tratam do tema, contudo, em caso de descumprimento do acordo 

entabulado poderão as partes se valer do cumprimento de sentença em 

virtude da formação de título judicial. Consigno que eventual 

descumprimento do referido acordo ensejará pedido de execução, nestes 

autos. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art.(s) 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se na forma da Lei 

dando-se as devidas baixas. É dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Número do Processo: 

1000018-71.2017.8.11.0019, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[BENEFÍCIO DE ORDEM, LEVANTAMENTO DE VALOR, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. EXEQUENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos em 

substituição legal. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, na 

execução fundada em título extrajudicial, não opostos embargos pela 

Fazenda Pública, ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, com observância do disposto no aet. 100, da Carta Magna. 

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, nada opondo quanto aos 

caracteres que permeiam o título exequendo. No presente caso, verifico 

que a tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada por este Juízo, razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Mesmo porque, 

depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais 

prestação de atividade judicante, mas sim exercício de função 

administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário. Tanto é 

verdadeiro o raciocínio aqui esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário de decisão proferida no âmbito do 

processamento de precatório, justamente em razão da sua natureza 

eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe 

recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. No mesmo sentido e ainda mais incisiva é a redação da 

Súmula n.º 311, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe: Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham 

sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter 

jurisdicional. Há de cotejar-se o que aqui dito, ainda, com o enunciado do 

art. 925, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que a extinção da 

execução só produz efeito quando declarada por sentença. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Com isso, determino ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se 

inclui a necessidade de remessa dos documentos pertinentes ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para fim de 

apuração/atualização do débito (art. 3º). Somente com o advento dos 

referidos cálculos, requisitar-se-á à autoridade o pagamento do valor do 

débito atualizado por meio de Ofício Requisitório, instruído com o correlato 

cálculo e as devidas deduções, além dos documentos de que trata o art. 

4º, § 1º, do já mencionado Provimento. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 2018. Rafael Depra 

Panicella Juiz Substituto, em Substituição Legal

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-95.2011.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE ROSA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMER JORGE FELIPPE (EXECUTADO)
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K J F COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o lapso temporal da presente demanda, intime-se 

pessoalmente o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-54.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DANIEL FREITAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO DA SILVA OAB - MG0146365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISNA SILVA BRAGA (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Consta 

que os autos estão inertes desde 2014. Desta feita, até a presente data, 

decorreu tempo superior a três anos sem que houvesse manifestação da 

requerente, demonstrando tacitamente o desinteresse no prosseguimento 

do feito. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.” (g.n.) E, por excesso de zelo, o artigo 2º da LJE alerta e 

orienta pela utilização do critério da simplicidade e celeridade. Portanto, 

flagrante a desídia da requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Novo 

Código Processual Civil, bem como no artigo 51, parágrafo 1º, da Lei 

9.099/95. P. R. I. Cumpra-se. Arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-33.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA COELHO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. 

Considerando que as partes transigiram extrajudicialmente, conforme 

certidão em movimento nº 15, HOMOLOGO, por sentença o acordo 

extrajudicial formulado pelas partes; em ato contínuo, por sentença, julgo 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a presente, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-70.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E 

ASSISTENCIAL NACIONAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILO SERGIO AMARO FILHO OAB - MG0135819A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010008-70.2017.8.11.0017 REQUERENTE: WELLINGTON 

DANIEL SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 

NACIONAL PJEC 8010008-70.2017.8.11.0017 Vistos em correição, etc. 

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em 

razão da anulação de prova do concurso pela instituição responsável pela 

realização do certame. A parte reclamante requer a decretação da revelia 

em face da reclamada, por ter esta em tese deixado de comparecer a 

audiência designada, nem apresentado justificativa para sua ausência. 

Vale lembrar, contudo, que a revelia enseja apenas a presunção relativa 

de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos 

demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. O artigo 345 do Código de Processo Civil 

traz situações em que a revelia não tem aptidão de produzir confissão 

ficta. Assim, se o autor pleiteia o pagamento de indenização por dano 

material deve comprovar documentalmente com a inicial os prejuízos 

efetivamente sofridos. Além disso, a constatação da existência de dano 

moral indenizável decorre dos fatos narrados e suas consequências, de 

modo que a revelia, por si só, não tem o condão de acarretar, de maneira 

instintiva, na procedência do pedido. Por fim, vale acrescentar a 

observação de que, ainda que não se tenha obtido êxito na realização da 

audiência de conciliação, a apresentação de contestação em momento 

inoportuno pela requerida, antes mesmo da audiência, revela resistência à 

pretensão do autor. De modo que, a designação de nova audiência de 

conciliação apenas postergaria o julgamento do feito, já que improvável a 

realização de acordo. Após essas deliberações e esclarecimentos iniciais, 

com a finalidade de homenagear o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Não 

havendo outras provas a serem produzidas, ANTECIPO O JULGAMENTO 

DO PROCESSO nos termos do artigo 355 do CPC. Assim, passo ao 

julgamento do mérito. Pois bem. Pela apreciação do pedido e das provas 

colacionadas aos autos, é caso de procedência parcial da pretensão do 

reclamante. O reclamante pretende que seja a empresa reclamada 

condenada a indenizá-lo por todos os prejuízos a ele causados, em 

virtude da anulação da avaliação realizada no dia 12 de fevereiro de 2017, 

em razão da “inconsistência havida, relativa à ausência de folhas de 

respostas da prova discursiva”. Aduz o autor que teve prejuízos advindos 

da anulação do referido certame, eis que precisou locomover-se até a 

capital federal, experimentado gastos com passagem, hotel e alimentação, 

além de ter sofrido abalo emocional em virtude de tal acontecimento, o qual 

deve acarretar em indenização por danos materiais e morais advindos da 

anulação da prova em comento. DO DANO MATERIAL ALEGADO Os 

danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio 

corpóreo de alguém. Consoante o disposto nos artigos 186 e 403 do 

Código Civil, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, 

necessitando tais prejuízos de prova efetiva. Pois bem. Alega o 

reclamante que o cancelamento da prova no dia do concurso causou-lhe 

prejuízos de ordem material, pois teve que desembolsar valores com o 

transporte, hospedagem e alimentação, pleiteando assim o ressarcimento. 

De acordo com o reclamante, os valores dispensados para custeio de 

transporte e hospedagem perfazem a quantia de R$ 401,53 (quatrocentos 

e um reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha discriminada às 

fls. 04 da inicial. Porém, apenas consta nos autos, a presença do bilhete 

de passagem de retorno, datado de 13/02/2017, pela empresa de 

Transportes Andorinha S/A no valor de R$ 93,34 (noventa e três reais e 

trinta e quatro centavos), deixando de colacionar aos autos o bilhete de 

passagem correspondente a ida até a capital federal, o que não comprova 

que o reclamante tenha feito uso do transporte público para se locomover 

até lá, podendo ter ido inclusive de carona, eis que não trouxe aos autos o 

outro bilhete de passagem, nem prova equivalente. No que concerne a 

hospedagem, também não colacionou aos autos documento probante 

nenhum de sua estadia, no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro 

reais), verificando-se apenas um saque realizado na data de 13/02/2017 

no Banco 24 Horas, no valor de R$300,00 (trezentos reais), sem 

comprovação nenhuma da finalidade e/ou destino do numerário. No 

tocante aos gastos com alimentação, verifica-se no extrato de seu cartão 

de crédito três compras efetuadas no dia 13/02/2017 em Rossoni 

Restaurante, GRSA BOBS e Lanchonete e Vita, no valor de R$ 90,85 

(noventa reais e oitenta e cinco centavos), que apesar do reclamante não 

trazer qualquer nota com a discriminação do que consumiu, o extrato 

trazido leva a crer que se tratava de alimentação necessária a sua estadia 

no local, sendo os três lugares de compra do ramo alimentício. Segundo 

entendimento pacífico e reiterado da jurisprudência, em consonância com 

os artigos 186 e 403 do Código Civil, ao pleitear-se indenização por danos 

materiais exige-se a comprovação do quantum reclamado, eis que o 

prejuízo patrimonial não é presumível. Em outras palavras, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável que o autor comprove a 

extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato 

ilícito. No que concerne ao ônus da prova, o artigo 373, I, do CPC, impõe ao 

autor o ônus da prova de seu direito. Logo, se o autor não se desvencilha 
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do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos 

pretensos danos materiais, ressai indevida a indenização a tal título. Ora, 

conforme destacado acima, a prova documental acostada aos autos pelo 

autor comprova apenas o desembolso com passagem de ônibus no valor 

de R$ 93,34 (noventa e três reais e trinta e quatro centavos), e com 

alimentação no valor de R$ 90,85 (noventa reais e oitenta e cinco 

centavos). Em vista disso, considerando o prejuízo patrimonial 

efetivamente comprovado nos autos, a condenação da reclamada ao 

pagamento de danos materiais no importe de R$ 184,19 (cento e oitenta e 

quatro reais e dezenove centavos) é medida de direito. DO DANO MORAL 

ALEGADO O dano moral constitui-se em uma lesão a direitos da 

personalidade, ou seja, uma lesão a um interesse existencial 

concretamente merecedor de tutela. Não se pode confundir os meros 

transtornos e aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia com os 

danos morais, sob pena de colocar em descrédito a própria concepção de 

responsabilidade civil. Em suma, haverá dano imaterial quando ocorrer 

uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Pois bem. Aduz o reclamante 

que não há como negar o dano moral, diante da experiência ordinária de 

qualquer pessoa que faz a inscrição para um certame, se desloca de sua 

cidade até outro Estado e após realizar a prova é surpreendido com a 

anulação da prova. Afirma o reclamante que tal situação impõe ao 

indivíduo ofendido alteração em seu bem-estar psicofísico, perturbação e 

inquietação, sem considerar, ainda, o sentimento de frustação 

experimentado. Ora, pelo que se depreende dos autos, foi oportunizado a 

todos os candidatos que quisessem desistir de sua participação no 

certame, o direito ao reembolso do valor recolhido, através de link 

disponibilizado pela internet aos candidatos. Deste modo, foi oportunizado 

ao autor solicitar o estorno de sua taxa de inscrição, porém, assim não 

procedeu, optando por realizar a prova em nova data, conforme carta de 

confirmação de inscrição juntada aos autos, com dia de realização da 

prova para 26/03/2017. Veja-se que a falta de folhas resposta para as 

questões discursivas, cujo vício se verificou no momento da abertura dos 

malotes de prova, foi a causa de anulação da prova. Portanto, não restam 

dúvidas de que se optou pela anulação da prova visando a segurança 

jurídica dos próprios candidatos, que poderiam ser prejudicados. Pode-se 

dizer que infortúnios indesejáveis como a situação vivenciada pelo 

reclamante, que despendeu valores para se deslocar até a cidade de 

realização do concurso, são passíveis de ocorrer. Todavia, o dano moral 

não se confunde com meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo 

material. Não se nega o aborrecimento que a anulação da prova causou 

no autor. Mas não se pode esquecer que a anulação foi necessária para 

garantir a idoneidade do concurso e segurança dos candidatos. Tem-se 

apenas um contratempo, ao qual todos nós podemos estar sujeitos, o que 

não autoriza, por si só, formular pretensão indenizatória. Permitir isso seria 

instalar a indústria do dano moral, onde qualquer irregularidade no 

cotidiano poderia gerar uma indenização. Trago a baila o seguinte: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO CANCELADO. DANO 

MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. VERIFICAÇÃO EM 

PARTE. IMPROVIMENTO. 1. A jurisprudência pátria não tem reconhecido a 

ocorrência de danos morais Em casos similares ao presente, em que 

concursos públicos são cancelados, ou mesmo anulados. 2. Dano material 

devido, conforma avaliação realizada pelo magistrado singular, com o 

decote de parcelas não devidas. 3. Apelação cível improvida. Encontrado 

em: DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL 11/03/2015 - 11/3/2015 Apelado: CETRO CONCURSO... 

PÚBLICOSCONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO. Apelante: CRISTIANE 

VALPORTO CAMPOS Apelação APL 0086252014 Nos casos em que há 

anulação ou cancelamento de prova do concurso, a doutrina civilista e 

jurisprudência dominantes não reconhecem a existência de dano moral. 

Entendem que a situação não transcende a esfera do mero aborrecimento 

atinente à vida do concurseiro, acolhendo apenas os gastos devidamente 

comprovados pelo candidato, conforme avaliação feita pelo Magistrado. 

Desse modo, incabível indenização por dano moral. Dispositivo Neste 

contexto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a reclamada a pagar 

ao reclamante indenização por dano material no valor de R$184,19 (cento 

e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), acrescido de correção 

monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. São Félix do Araguaia- MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-97.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO GREYTON MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BELEM MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018, 

às 14;00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 2278-86.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Cardoso Vicente, Waldir Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuté Severino de Alencar, Francisco 

Sindeaux de Alencar, Diogo Falcão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 38499

 Vistos em correição.

 Na decisão de fls. 205/206 foi determinado que a parte autora emendasse 

a inicial, retificando o valor da causa, sob pena de extinção do feito.

 Em contínuo, foi acostada aos autos petição informando o falecimento do 

requerente Waldir Vicente e requerendo a substituição do polo ativo pelo 

Espólio, representando pela inventariante Ana Maria Cardoso Vicente (fls. 

211/214).

 No tocante ao valor da causa, antes de deliberar sobre a emenda à inicial, 

bem como sobre as provas a serem produzidas, necessário a apreciação 

do pedido de habilitação.

Assim, conforme preconiza o artigo 690 do CPC, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o pedido 

de habilitação do Espólio, face ao falecimento do autor Sr. Waldir Vicente.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Vale lembrar que a manifestação da parte requerida deverá restringir-se à 

matéria da sucessão.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerida, tornem 

os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02 de março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 1866-63.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Tolêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 
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OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 20962

Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 164, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos de fl. 167.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140004 Nr: 2450-86.2017.811.0017

 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: Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata Amendola 

Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 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 respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38152 Nr: 1989-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Oliveira Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455/a

 Autos nº: 38152

Vistos em correição, etc.

 Haja vista, manifestação do Ministério Público (fl. 158), que alega 

necessidade da reconsideração quanto ao encerramento da instrução 

processual, tendo em vista à imprescindibilidade da oitiva da vítima e 

testemunhas em juízo, para o deslinde do feito.

Assim sendo, vejo razoável pedido do Parquet, tal qual em caráter 

excepcional, determino a abertura da instrução para que seja ouvido em 

juízo à vítima e testemunha, disposto à fl. 158.

Diante disto, expeça Carta Precatória para Comarca de Querência – MT.

 Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40328 Nr: 954-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 AUTOS Nº 954-27.2014.811.0017 – CÓDIGO: 40328

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU: ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA

TIPO: AÇÃO PENAL

Vistos em correição, etc.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentar alegações finais no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, faça-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 02 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132289 Nr: 2112-83.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de São Félix do 

Araguaia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente os embargos a execução o que faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas processuais 

em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.Com o trânsito em 

julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142757 Nr: 577-17.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pires de Aguiar, Enoque Borges dos 

Santos, Nilson Nascimento Borges, Lorival de Abreu Luz Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizinni Corrêa Júnior - 

OAB:37076-A

 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 Mandado de 

Constatação respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132659 Nr: 2322-37.2015.811.0017

 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: AOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 28/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
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Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58847 Nr: 1105-70.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Batista Sonemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Código: 58847

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 de maio de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1230-72.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 56989

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 de maio de 

2018, às 17h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56482 Nr: 940-57.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 56482

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 de maio de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53839 Nr: 383-07.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 53839

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 de maio de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57416 Nr: 64-68.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Código: 57416

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28 de maio de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 
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agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 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.: 45179 Nr: 303-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de 

Justiça, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30841 Nr: 856-18.2012.811.0080

 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: Eva Aparecida Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVINO WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Pellizzarri - 

OAB:13831/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Eva Aparecida Carrijo em face de Edvino Werner, ambos já 

qualificados nos autos.

 Inicialmente esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência urgente e imediata, uma vez que tramita neste Juízo 

desde 2012 sem que tenha havido provimento jurisdicional até o presente 

momento.

 Analisados os autos, observo que as testemunhas já foram inquiridas, 

restando apenas o depoimento pessoal das partes para encerramento da 

instrução processual.

 Pois bem.

 Tendo em vista que as testemunhas foram inquiridas em Juízo, verifico 

que inexiste necessidade de colher os depoimentos das partes, uma vez 

que constam dos autos suas alegações, bem como a demonstração 

documental do requerido acerca de sua impossibilidade de 

comparecimento em eventual audiência de instrução.

 Considerando-se que o Juiz é o destinatário da prova e a ele cumpre 

aferir a necessidade ou não de sua realização e, ante a inexistência de 

prejuízo às partes, dispenso o depoimento pessoal das partes e declaro 

encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para apresentação de memoriais no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o § 2.º do artigo 364 do CPC.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 708-41.2011.811.0080

 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: Antônio Mafissoni

 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.

 Designo audiência de instrução para o dia 10 de maio de 2018, às 15h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes e advogados.

 Consigno a urgência no cumprimento dos atos processuais e de seus 

prazos, uma vez que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 853-92.2014.811.0080

 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: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, 

extinguindo-se esses autos, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Novo CPC.CONDENO a Autora ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, diante da pouca complexidade do feito 

e o curto trâmite processual, consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do 

Novo Código de Processo Civil, observa a gratuidade de justiça.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1433-98.2009.811.0080

 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: JAS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 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.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por Jeverson Almendes 

Soares, representado por sua genitora Vanusa Soares dos Santos em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), todos qualificados nos 

autos, objetivando a concessão de benefício assistencial a pessoa com 

deficiência.

 Juntou documentos.

 Recebida a inicial, este Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada e 

determinou a citação da parte requerida.

 Contestação de mérito apresentada pelo INSS.

 Réplica do autor.

 Saneado o feito, foram determinadas a realização de perícia médica e 

estudo social.

 Laudo pericial às fls. 436/440.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente informo que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e urgente.
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 Analisados os autos, observo que a ação foi proposta no ano de 2009 e 

até o presente momento não há realização de estudo social, conforme já 

determinado.

 Considerando-se que a parte autora reside atualmente na Comarca de 

São Félix do Araguaia/MT, expeça-se carta precatória àquele Juízo a fim 

de a equipe multidisciplinar realize estudo social na residência da parte 

autora no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

 Decorrido o prazo, diligencie o Gestor Judiciário para juntada da referida 

carta precatória com o respectivo estudo social e impulsione o feito para 

manifestação das partes.

 Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para SENTENÇA, com urgência.

 Consigno a URGÊNCIA no cumprimento dos atos processuais e 

observância de seus prazos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao 

pagamento da quantia de R$13.500,00, valor atualizado de acordo com o 

INPC, desde a data do sinistro, acrescido de juros moratórios desde a 

citação.Em razão da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º), que fixo 

em 10% do valor da condenação.Oportunamente, arquivem-se os autos. 

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33220 Nr: 494-45.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kesley Santiago Costa, SAMUEL FREITAS DOS 

ANJOS, EDENILTON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do acusado 

Kesley Santiago Costa, já qualificado nos autos. Ante o caráter urgente do 

presente feito, designo audiência de interrogatório dos acusado para o dia 

07 de maio de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimem-se as partes e advogados. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33514 Nr: 743-93.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros e correção monetária, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, contados da citação.Em 

consequência, dou por extinto este processo, com resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Diante da sucumbência, condeno a Fazenda Pública requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, 

§3º, inciso I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado e sem 

outros requerimentos, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34032 Nr: 1138-85.2014.811.0080

 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: UILHIANE FRANCISCA NERES

 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 DETERMINAR que a 

autarquia requerida proceda ao restabelecimento e implantação do 

benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, devido a partir do pedido de prorrogação 

do benefício, ou seja, dia 03/06/2014 (fl. 52) até a data da prolação desta 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34665 Nr: 1522-48.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 DETERMINAR que a 

autarquia requerida proceda ao restabelecimento e implantação do 

benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, devido a partir do pedido de prorrogação 

do benefício, ou seja, dia 14/07/2014 até a data da citação da parte 

requerida em 16/03/2015 (fl. 79). Tendo em vista que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar o 

estabelecimento do auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 540-05.2012.811.0080

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil José 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.

 Trata-se de ação assistencial proposta por Gentil José dos Santos em 
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face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a 

concessão de benefício assistencial por deficiência ante o preenchimento 

dos requisitos descritos na Lei 8742/93.

 Juntou documentos.

 A inicial foi recebida, ocasião em que foi deferida a tutela antecipada a fim 

de implantar o referido benefício.

 Citado, o INSS apresentou contestação arguindo preliminar de falta de 

interesse de agir.

 Consta do autos réplica do autor.

 Saneado o feito, foram realizadas perícias médicas.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisados os autos, observo que o INSS providenciou a implantação do 

benefício a título de tutela antecipada e, em razão disso, a parte autora 

informou a impossibilidade de formalizar o pedido na esfera administrativa.

 Intimado para manifestação, a autarquia ré peticionou e juntou aos autos 

extrato que consta a implantação de benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial) a Gentil Menezes, terceiro estranho aos autos.

 Assim, até o presente momento não foi apresentada contestação de 

mérito pela parte requerida.

 Desta forma, intime-se o INSS (com envio dos autos) para manifestação 

e, querendo, apresentação de contestação de mérito.

 Com a vinda da contestação, intime-se a parte autora para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, e considerando-se que já houve a realização de perícia médica, 

determino a realização de estudo social na residência da parte autora.

 Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para tal finalidade, devendo 

acostar aos autos o laudo pericial no prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação 

e, após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos COM URGÊNCIA.

 SECRETARIA: saliento que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e urgente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 378-34.2017.811.0080

 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: LFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015. Custas pro rata, observada a gratuidade da 

justiça. As obrigações decorrentes da sucumbência da parte beneficiária 

da gratuidade da justiça ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seus patronos.Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do 

NCPC).Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41023 Nr: 974-52.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DA SILVA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Outrossim, pela aplicação do princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47293 Nr: 1246-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e em face de análise sumária dos autos, INDEFIRO a liminar 

vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada, na pessoa de seu 

representante legal, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestar-se em 05 (cinco) dias, e após, tornem os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56575 Nr: 1060-52.2018.811.0080

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO FRANCIOLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:11.238-B/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência, uma vez que foi pago somente 

por um ato, mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do 

PJMT, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56721 Nr: 1105-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAT, NCOT, NCOT, NCOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade.

Comprovada a relação familiar pela certidão de nascimento acostada aos 

autos, ARBITRO o valor de 50% sobre o salário mínimo nacional a título de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

especialmente pela inexistência de prova concreta a respeito da renda do 

alimentante.

 OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS 

em conta bancária a ser informada pela própria parte autora.

SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA 

BANCÁRIA FORNECIDA.

Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo setor 

de conciliação.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 
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prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56575 Nr: 1060-52.2018.811.0080

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO FRANCIOLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:11.238-B/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com as baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 1032-84.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCHARLITA SOUZA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1115-03.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marise Gartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR NUNES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56661 Nr: 1087-35.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO LUIZ KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA, NIDERA 

SEEDS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOARES DE CAMPOS - 

OAB:403289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não se verifica com precisão de fato a comprovação 

da hipossuficiência ora alegada, pois apenas consta declaração de 

insuficiência econômica do requerente.

 Desta forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pelo autor, de que 

não possui condições de arcar com as custas processuais.

Sendo assim, ainda que admita o autor não possuir condições para 

suportar o valor das custas processuais, como sustenta em sua 

declaração, o benefício da justiça gratuita depende, no caso em comento, 

da comprovação do efetivo estado de necessidade, não sendo suficiente 

a declaração acostada aos autos pela parte autora.

 Assim, tenho que a declaração pura e simples do interessado, não 

constitui prova inequívoca daquilo que afirma.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou recolha 

as custas processuais, sob pena de indeferimento.

 Cumprida a referida determinação ou decorrido o prazo legal, tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 302-15.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Lopes da Cunha, ISAURA LOPES DA 

CUNHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos (META 2 CNJ).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 15h30min (Horário de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e testemunhas.

SECRETARIA: promova os atos processuais necessários à realização da 

audiência em continuação designada nestes autos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, uma vez que o feito pertence a META 2 do 

CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 232-95.2014.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de 

pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$ 59.014,12 

(cinquenta e nove mil quatorze reais e doze centavos), corrigida 

monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de 

mora de 1% ao mês à partir da citação.CONDENO o réu/embargante ao 

pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, os quais fixo em 10% do valor da causa, de acordo 

com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, aguarde-se por 30 dias eventual requerimento nos termos do 

artigo 513, § 1º, do CPC. Nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30445 Nr: 420-59.2012.811.0080

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:MT/12.432, Jackson Pellizzarri - OAB:13831/MT, Jaime Luiz 

Koscheck - OAB:8.758

 Vistos (Meta 02 do CNJ).

 Considerando-se que o presente feito se encontra apto à prolação de 

sentença, bem como a controvérsia existente nos autos apensos de 

código 30841 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável), 

aguardem-se os autos em cartório e venham conclusos conjuntamente 

para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 401-82.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES JANUARIO DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279- SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR 

inexistente a relação jurídica entre as partes (contrato nº 2098687770), 

bem como CONDENAR a parte requerida no pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais 

suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o 

efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, 

CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e CONVOLANDO-A em 

definitiva.Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 1124-62.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BENEVIDES LEONEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NATAL PEZZINI, MAIDA ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

MUNIZ SANTOS - OAB:22880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento estando a inicial devidamente instruída com documentos, os 

quais constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, na qual se 

pretende o pagamento de soma em dinheiro, a denotar a probabilidade do 

débito, de modo que a ação monitória é cabível.

Cite-se a parte requerida para efetuar o pagamento da dívida com seus 

acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, anotando-se, que, no 

caso de pronto pagamento, o requerido ficará isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 701, §1°, do NCPC.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos, consoante dispõe o artigo 702 do NCPC.

 Em não havendo pagamento ou oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cite-se e intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56582 Nr: 1065-74.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Luciane da Costa Machado, Amilton Kemmerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação. Designe-se a audiência de acordo com a pauta 

do Conciliador desta Comarca.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 
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revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 1008-56.2018.811.0080

 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: Ademir Antonio Mossini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO LUIZ MOSSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos 

parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando ou pelo Ministério Público e Defensoria Pública.

Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram 

a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o 

caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou.

O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas 

alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Satisfeitos os requisitos legais, RECEBO A INICIAL E CONCEDO A 

GRATUIDADE.

Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao 

interditando para a prática de determinados atos.

Conforme consta dos documentos juntados aos autos, ADEMIR ANTONIO 

MOSSINI está cuidando de seu genitor de forma satisfatória, e a situação 

almeja que seja nomeado curador provisório, eis que o interditando 

apresenta diversas limitações para a prática dos atos da vida civil.

Assim, desde já, nomeio ADEMIR ANTONIO MOSSINI como curador, 

lavre-se o termo de curatela.

Intime-o pessoalmente.

 Cite-se o interditando, conforme art. 751 do Código Civil.

No momento da diligência, a Oficial de Justiça deverá constatar se o 

interditando detém condições de comparecer a este juízo, conforme 

preceitua o art. 751, §1º do Código Civil (deslocamento para entrevista), 

para que seja designada entrevista pessoal.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Com a vinda, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 3493-63.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Melo Correia, HILÁRIO JOSÉ 

MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, JOÃO LUIS 

SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido cautelar, a fim de que sejam objeto de ARRESTO 

as 46.375,94 Sacas de Soja de 60KG, conforme pleiteado. Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a execução tão somente para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.Eventualmente, lavre-se 

termo de arresto dos grãos, os quais deverão ser depositados em 

armazém local, com o respectivo comprovante. Nomeio como depositário a 

pessoa indicada na pessoa inicial, autorizando a pronta remoção às suas 

expensas.Autorizo também, desde já, o cumprimento do mandado na 

forma do artigo 212, §2º do NCPC, certificando-se na íntegra o 

cumprimento da medida, bem como eventuais informações pertinentes ao 

deslinde da controvérsia.INTIME-SE a exequente na pessoa de seu 

advogado.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 1138-46.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO EBERHARDT DE ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.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.: 56827 Nr: 1139-31.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.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.: 56664 Nr: 1088-20.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMARA LUSTOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.

Intime-se a parte requerida (observando o envio dos autos) para oferecer 
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resposta, no prazo legal.

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.: 56627 Nr: 1071-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, RNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa 

incerta.

Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

satisfazer a obrigação (art. 806 do Novo CPC), sob pena de multa diária a 

ser fixada em momento oportuno.

Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e 

art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica.

Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar 

a escolha feita pela outra.

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado.

Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão 

somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver.

Servirá o presente, assinada digitalmente e devidamente instruída, como 

mandado ou carta precatória.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 1070-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.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.: 56777 Nr: 1129-84.2018.811.0080

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, AJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade.

Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará EM DATA DEFINIDA PELO 

SETOR DE CONCILIAÇÃO.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Considerando-se a atual situação fática, mantenho a prole onde está 

porque “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde que aí se 

encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o quanto 

possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 

2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, 

Atlas, p. 74).

Entretanto, concedo o direito de visitas LIVRES, porque o requerente é 

genitor (comprovado nos autos), fazendo jus ao contato pleiteado (o que 

enseja o sadio desenvolvimento de quem está em desenvolvimento) e isso 

mitiga efeitos deletérios de eventual alienação parental, não existindo 

qualquer motivo plausível de impedir ou retardar a efetivação de um direito 

básico e imprescindível.

Intimem-se as partes para ciência da decisão. Arbitro multa diária de 

R$100,00 (cem reais) na hipótese de descumprimento da mãe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34186 Nr: 1228-93.2014.811.0080

 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: ARY JACOBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE FRANCISCO DREHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, 

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT, Wilmar Jacob - 

OAB:15.810-A

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de assegurar a posse da parte 

autora sobre a área em litígio de 1.785,1140 hectares, determinando-se 

seja expedido mandado proibitório para que o réu se abstenha de qualquer 

ato de agressão possessória relativa ao referido bem imóvel descrito, sob 

pena de multa de R$ 1.000,00, por evento, em caso de descumprimento, 

nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.Por conseguinte, 

extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, desde já, o mandado 

proibitório. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do 

processo e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor dado à causa, corrigida desde o ajuizamento da ação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.Após o trânsito em 

julgado, feitas as devidas anotações, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 464-44.2013.811.0080

 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: AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012, Helcio Castro e Silva - OAB:4585/GO, Maria 

Luiza Gonçalves Canedo Ornelas - OAB:33.750/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31987 Nr: 772-80.2013.811.0080

 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: ANTÔNIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO, KAROLINE 

ROCHA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIS MUNCHEN, KAREN VIVIANA 

NEVES MUNCHEN, LEANDRO MUNCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou seja, 

há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

réu ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios 

necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Querência - MT, protelando um feito que sequer iniciou.

 Neste sentido é a jurisprudência pátria:

 "RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS QUE 

INTEGRAM O PÓLO PASSIVO. NULIDADE EXISTENTE. Sendo a citação o 

ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se 

defender, como previsto no artigo 213 do diploma instrumental, sua 

ausência é causa de nulidade, por violação aos princípios constitucionais 

da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não 

permitindo, igualmente, seu desenvolvimento válido e regular, que poderia, 

oportunamente, determinar sua extinção. NULIDADE DECLARADA DE 

OFÍCIO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002878486 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)"

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 2609-68.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DO NASCIMENTO 

BARCELLOS - OAB:27055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

do valor atualizado da causa.P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORREA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO)

IBRAHIM JACOB OAB - PR0051434S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010130-93.2014.8.11.0080 REQUERENTE: JULIANA CORREA BORGES 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS Vistos. Intime-se a 

parte autora para requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GERLACH & ZAINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESSILA L. W. DE AVILA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000053-42.2017.8.11.0080 REQUERENTE: GERLACH & ZAINA INDUSTRIA 

E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS PARA MOTOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: KESSILA L. W. DE AVILA - ME Vistos. 

Cumpra-se, nos exatos termos do deprecado. Após, devolva-se com as 

homenagens de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-27.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CINE OPTICA SANTA TERESA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALOMA CRISTINA CAPRARA OAB - MS11977 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAILANE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000054-27.2017.8.11.0080 REQUERENTE: CINE OPTICA SANTA TERESA 

LTDA - ME REQUERIDO: TAILANE HENRIQUE DE OLIVEIRA Vistos. 

Cumpra-se, nos exatos termos do deprecado. Após, devolva-se com as 

homenagens de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGES DE SOUZA SOARES OAB - TO5943 (ADVOGADO)

SADRAQUE NOBREGA CAVALCANTE OAB - TO5842 (ADVOGADO)

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR OAB - TO5736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Graziane Moreira dos Santos (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000055-12.2017.8.11.0080 REQUERENTE: AURILENE GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: GRAZIANE MOREIRA DOS SANTOS Vistos. 

Cumpra-se, nos exatos termos do deprecado. Após, devolva-se com as 

homenagens de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000056-94.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

Valcir Cigognini (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leomar Pain (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000056-94.2017.8.11.0080 REQUERENTE: VALCIR CIGOGNINI 

REQUERIDO: LEOMAR PAIN Vistos. Cumpra-se, nos exatos termos do 

deprecado. Após, devolva-se com as homenagens de estilo. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-41.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010019-41.2016.8.11.0080 EXEQUENTE: FABIOLA COLLACHITI MORETO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Cumpra-se, conforme determinado no 

despacho de ID nº13428200. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-51.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-51.2015.8.11.0080 REQUERENTE: NALVA DE SOUZA XAVIER 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para 

que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de 

ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após 

o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-65.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVESTRE PATZLAFF (REQUERENTE)

MARIA DAIANE GAMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010149-65.2015.8.11.0080 REQUERENTE: MARIA DAIANE GAMA DOS 

SANTOS, JONATHAN SILVESTRE PATZLAFF REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Intimem-se as partes em relação ao retorno dos autos. 

Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-61.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010061-61.2014.8.11.0080 EXEQUENTE: DONIN & MUNCHEN LTDA - ME 

EXECUTADO: PEDRO DAL CASTEL Vistos. Verifico que após devidamente 

citada a parte executada indicou bem a ser penhorado. Intime-se a parte 

exequente, por seu advogado, para requerer o que entender cabível e 

oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção por abandono. Após, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15758 Nr: 374-75.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENTZ & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS E SILVA

 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.

 Preceitua o art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 que não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.

É o caso dos autos, especialmente porque a ação foi proposta no ano de 

2009 e até o presente momento não foram localizados bens do devedor 

para garantia da dívida.

 Sem custas e honorários.

 P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-52.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA T. DE MELO OAB - MT17176/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)
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CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010016-52.2017.8.11.0080 REQUERENTE: JOAO PAULO DE MELLO 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. Recebo o recurso inominado em seus efeitos 

legais. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-52.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE BISSOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010221-52.2015.8.11.0080 REQUERENTE: IVANETE BISSOLOTTI 

REQUERIDO: GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA Vistos. 

Recebo o recurso inominado em seus efeitos legais. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31962 Nr: 419-43.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo n.º 419-43.2013.811.0079-– Cód. 31962

Execução Título Judicial

Despacho.

Vistos em correição.

Expeça-se ofício requisitório de Pequeno Valor ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

favor do exequente.

Informado o depósito, expeça-se o alvará.

Após, nova conclusão para deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 28/03/2016.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2018-DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO, o afastamento da servidora Lary Dias Soares de Jesus, 

matricula 26712, Distribuidora/Partidora e contadora do Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Rio Branco/MT, em razão da Licença 

Maternidade pelo período de 25/02/2018 a 23/08/2018, e férias referente 

ao exercício 2017/2018 à 10/09/2018 a 09/10/2018.

 RESOLVE:

confiança

 confiança

 DESIGNAR o servidor AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI, Auxiliar 

Judiciário, matricula 8863, para substituir a servidora Lary Dias Soares de 

Jesus, matricula 26712, que se encontra em gozo de Licença Maternidade 

pelo período de 25/02/2018 a 23/08/2018, bem como durante o período de 

férias de 10/09/2018 a 09/10/2018, a partir da data da publicação desta 

Portaria.

Cumpra-se, remetendo cópia e ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 21 de março de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 17/2018-DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO, o afastamento da servidora Lary Dias Soares de Jesus, 

matricula 26712, Distribuidora/Partidora e contadora do Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Rio Branco/MT, em razão da Licença 

Maternidade pelo período de 25/02/2018 a 23/08/2018, e férias referente 

ao exercício 2017/2018 à 10/09/2018 a 09/10/2018.

 RESOLVE:

confiança

 confiança

 DESIGNAR o servidor AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI, Auxiliar 

Judiciário, matricula 8863, para substituir a servidora Lary Dias Soares de 

Jesus, matricula 26712, que se encontra em gozo de Licença Maternidade 

pelo período de 25/02/2018 a 23/08/2018, bem como durante o período de 

férias de 10/09/2018 a 09/10/2018, a partir da data da publicação desta 

Portaria.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 21 de março de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 24-35.2013.811.0052

 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): Marcio Luciano Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Nishiyama - OAB:12919 

MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 24-35.2013.811.0052 – Código 31571

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor 

de MARCIO LUCIANO COUTINHO, pela suposta prática dos crimes 

previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado foi notificado (fl. 408) e apresentou defesa prévia (fls. 

414/436).

Recebida a denúncia (fls. 605/610), o réu não foi citado (fl. 666).
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À fl. 723, o acusado apresentou novo endereço.

À fl. 934, foi certificado que, até aquele momento o réu não havia sido 

citado.

Determinada nova citação (fls. 943/944), o réu permaneceu foragido (fls. 

1.026 e 1.135).

Às fls. 1.109/1.132, a defesa do réu, entre outras coisas, pugnou pelo 

chamamento do feito à ordem, visto que não houve a citação pessoal. 

Contudo, tal pleito foi indeferido, visto que, ao constituir advogado e 

apresentar resposta escrita à acusação, o acusado demonstrou ciência 

da imputação que lhe é feita (fls. 1.147 e 1.148).

Intimado da audiência de instrução e julgamento (fl. 1.163), esta não 

ocorreu, embora o réu tenha se apresentado (fl. 1.188).

As testemunhas de acusação, EVANDO ANTÔNIO MAGALHÃES (fl. 

1.043), LINO FILHO RODRIGUES (fl. 1.042), EDILSON LUCAS CÂNDIDO (fl. 

1.000), VALDINEY VITOR JESUS DA SILVA (fl. 1.186) e JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES (fl. 1.155) foram inquiridas. Por sua vez, as testemunhas de 

defesa não foram localizadas (fls. 1.173 e 1.191-v).

Diante do exposto, INTIME-SE a defesa do acusado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste quanto às certidões de fls. 1.173 e 1.191-v, 

bem como apresente seu endereço, a fim de que seja viabilizado seu 

interrogatório.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33620 Nr: 555-87.2014.811.0052

 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: Laurenço Lima das Virgens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso LTDA, Regina Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B/MT, Rute de Laet e Soares - OAB:6119

 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, efetuando o pagamento da diligência no juizo deprecado, conforme 

oficio oficio de fls. 193v°.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31736 Nr: 199-29.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Processo nº 199-29.2013.811.0052 – Código 31736

Vistos em correição.

 Deixo de apreciar a cota ministerial de fls. 130/131, visto que, de acordo 

com a certidão de fl. 129, perdeu o objeto.

Diante da certidão de fl. 126, intime-se o advogado do réu para, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, juntar o substalecimento.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 ...Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de 

medidas diversas da prisão, com fulcro no art. 316 do Código de Processo 

Penal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 2792-89.2017.811.0052

 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: Nilson de Oliveira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-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 autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47944 Nr: 2911-50.2017.811.0052

 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: Maria Joseleide Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 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 acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 431-02.2017.811.0052

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Alves Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 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.: 39540 Nr: 588-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifranque Bartolomeu de Souza, Fernanda de 

Oliveira Aguiar, Elias Amarante Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Em vista do exposto, CONHEÇO, mas julgo IMPROCEDENTES os embargos 

de declaração interposto pela defesa (ref. 254), por entender que a 

sentença impugnada não merece nenhum reparo no que diz respeito à 

existência de omissão, obscuridade ou contradição.P. I.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”.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Ademais, CUMPRA-SE “in totum” a decisão de ref. 245, dando 

VISTA do feito ao patrono do réu, para apresentar as contrarrazões de 

apelação, que ainda pendentes. Por fim, de tudo cumprido, providencie a 

REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido 

processamento/julgamento dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, 

com as nossas homenagens.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45889 Nr: 1830-66.2017.811.0052

 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: GUILHERME LEONILDES, Maria da penha Fernandes 

Leonidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 4 de maio de 2018, a 

partir das 9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48459 Nr: 3142-77.2017.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Filipe Fernandes Tiengo, Mário Araújo 

Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 .Portanto, com fulcro nos artigos 325, § 1º, II, do Código de Processo 

Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo acusado e reduzo 

a fiança anteriormente arbitrada em relação aos acusados, CARLOS 

FILIPE FERNANDES TIENGO e MARIO ARAÚJO FAGUNDES para 02 (DOIS) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, devendo ser pago a título de fiança o valor de R$ 

1.874,00 (MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) PARA CADA, 

ficando os indiciados devidamente advertidos que uma vez tomada por 

termo a fiança, se OBRIGARÃO a comparecer perante a autoridade, todas 

as vezes que for intimado para atos deste processo, bem como que NÃO 

PODERÃO mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade 

processante, ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem 

comunicar o lugar onde serão encontrados, SOB PENA DE 

QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

(arts. 327 e 328).Após recolhida a fiança, serve a presente decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se os indiciados em liberdade, salvo se 

por outros motivos estiverem presos.Intimem-se. CIÊNCIA ao 

MPE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31167 Nr: 1029-29.2012.811.0052

 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: Cintia Poliana Nascimento Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Nascimento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 .Nesse diapasão, DECRETO a interdição de Carlos Nascimento Ferreira, 

declarando-o definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

CPC, nomeando como curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira, ambos 

devidamente qualificados.Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC.Custas serão suportadas pela requerente, estando suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Critina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 

22.398/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 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 da 

acusada Raquel Kusther, para apresentar resposta a acusação, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 917-55.2015.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Jair de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 917-55.2015.811.0052 – Código 37494

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 10 de JULHO DE 2018, 

que se realizará às 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31439 Nr: 1302-08.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1302-08.2012.811.0052 - 31439

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Hélio Ferreira da Silva

INTIMANDO: Réu(s): Hélio Ferreira da Silva, Cpf: 01467785105, Rg: 

1727668-6 SSP MT Filiação: Antonio Bento da Silva e Leda Ferreira da 
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Silva, data de nascimento: 28/09/1985, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-MT, convivente, tratorista, Endereço: Ao Lado da Escola Manoel 

Tavares, Casa Vermelha de Portão Verde, Bairro: Vila Maria, Cidade: Rio 

Branco-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do denunciado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário – art. 396 e ss. do CPP.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

oferecer denúncia em desfavor de Hélio Ferreira da Silva, como incurso 

nas sanções penais do artigo 309, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos em correição. Defiro “in totum” a cota 

Ministerial de ref. 60, pelo que DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do 

acusado HÉLIO FERREIRA DA SILVA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, considerando que 

houve várias tentativas de citação (fls. 107/109 e 120/122), sem sucesso. 

Transcorrido o prazo, VISTA ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito. 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, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 15 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78430 Nr: 4226-76.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jusonia da Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 Vistos.

Designo audiência admonitória para o dia 25 (vinte e cinco) de abril de 

2018, às 13h30min.

Cumpra a Secretaria, COM URGÊNCIA, as seguintes providências:

(a) Proceda-se novo cálculo de liquidação de pena;

(b) Intime-se o(a) recuperando(a) para que compareça na solenidade 

processual designada;

(c) Proceda-se a atualização cadastral do patrono do recuperando;

(c) Cientifiquem-se os representantes do Ministério Público Estadual e da 

Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11171 Nr: 521-61.2003.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayane Couto da Silva 

Pasetto - OAB:18228/MT, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o recorrente/réu para apresentar 

suas razões recursais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 4242-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enélson Alessandro Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Bardusco Silva - 

OAB:, Roberto Aparecido Turin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adraina Cardoso Sales da 

Silva - OAB:, Bkelly Cristina Veras Otácio Monteiro - OAB:, Carlos 

Frederick S. I. de Almeida - OAB:, HELIO PASSADORE - OAB:3008/A, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13562, Rosangela Passadore - OAB:6084/MT, 

Ueber roberto de Carvalho - OAB:4754

 Vistos.

Atento à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

parte requerida, ENELSON ALESSANDRO NONATO, para o dia 25 (vinte e 

cinco) de abril de 2018, às 15h30min.

Intime-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

As providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 654-49.2016.811.0032

 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: AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Brasil Transmissora de Energia S/A, TME 

- TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Certifico que a contestação de ref: 34, foi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 76667 Nr: 3382-29.2017.811.0032

 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): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 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): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79096 Nr: 81-40.2018.811.0032

 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: JUCILENE ELIAS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref: 11, foi apresentada no prazo legal. 
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Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 73959 Nr: 1940-28.2017.811.0032

 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: VALDINEI RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref: 14, foi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50286 Nr: 78-95.2012.811.0032

 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: Fundo de Inv.em Direitos Creditários não Padronizados 

PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que da petição até a presente data, já transcorreu o prazo da 

suspensão requerida, assim, nos termos da Legislação vigente e 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes om a finalidade de 

intimar a parte autora a manifestar-se requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 70420 Nr: 52-24.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO HADASSA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, para manifestar sobre o mandado 

juntado em ref:31, bem como requerer o que enteder de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 70181 Nr: 2780-72.2016.811.0032

 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: Sueli Bertaglia Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para querendo, apresentar imugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54957 Nr: 2943-57.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RNC Participações e Investimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinildo Freire da Costa, Cediney José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Avelar - OAB:5991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 54/2007-CGJ, tendo em 

vista o oficio juntado (fls. 114/117), impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar o autor, para providenciar o preparo das custas da carta 

precatoria no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50611 Nr: 537-97.2012.811.0032

 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: Interligação Elétrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isak da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MG 104.219, Murilo de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357- OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 54/2007-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR o requerido para efetuar 

o pagamento das custas e demais despesas processuais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52987 Nr: 1093-65.2013.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isak da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MT 16.890B, Murilo de Oliveira Filho - OAB:OAB/MT 

15.744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6.700

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 54/2007-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o requerido para efetuar o 

pagamento das custas e demais despesas processuais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15527 Nr: 1030-21.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSP-mRpNAdS, NSmRpNAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina Barbosa 

Lira Monteiro - OAB:6875

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 54/2007-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o autor para manifestar 

sobre a carta precatoria juntada aos autos, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23122 Nr: 301-53.2009.811.0032

 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: Luíza Demétria de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Roque 

Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por LUÍZA 
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DEMÉTRIA DE QUEIRÓZ em desfavor do INSTITUTO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53085 Nr: 1192-35.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Rosa Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal, Celésia ormond, Hospital Amparo - Associação 

Municipal da Proteção de Assistência de R. Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:OAB/MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Vinagre Pinheiro 

Duarte - OAB:10107/mt, Dejair Roberto Liu Junior - Procurador 

Municipal - OAB:

 Vistos etc.

Determino o processamento da exceção de suspeição contra o perito em 

procedimento em separado e sem suspensão da causa, nos termos do 

artigo 148, § 1º do Nov Código e Processo Civil.

 Ouça-se o argüido no prazo de 5 (cinco) dias. Após, especifiquem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 05 dias.

Com relação ao feito principal, aguardo realização de perícia.

Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 3925-32.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayne Marques Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação ( 20/03/2018), o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

da contestação iniciou-se a teor do Art. 335 do NCPC. Intimo o requerido a 

apresentar sua contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 55064 Nr: 100-85.2014.811.0032

 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: Odenil José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iduino José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ., impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50160 Nr: 2111-92.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miralvo Melvino da Silva, Maria Divina de Castro, Suzana 

Melvino Castro Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolazaro Transportes Rodoviários Ltda, 

Marítima Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Francisco Schievano 

Bonassi - OAB:67082, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:SP 139.482

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ., impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a petição de fls. 

603/605, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 77349 Nr: 3715-78.2017.811.0032

 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: EREMITA DA SILVA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor que foi agendada Perícia 

Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya Kaffashi Soares de 

Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h no seguinte 

Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 13:00Hras, pelo qual 

intimo as partes para tomar ciência da data, bem como o horário marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 13:00Hras, pelo qual 

intimo as partes para tomar ciência da data, bem como o horário marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AVACIR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)
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Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 13:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-64.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AVACIR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 13:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 14:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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ZULEICA MARIA DAS NEVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DE BARROS (REQUERENTE)
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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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 15:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 16:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 16:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 16:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO APARECIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 16:30 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 17:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista a conciliadora estar em curso de capacitação, 

a audiência designada nesta data de 18/04/2018 não se realizará, ficando 

a mesma Redesignada para a o dia 26/04/2018, às 17:00 horas. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerente/requerida a tomar ciência quanto a data e horário.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72522 Nr: 882-92.2015.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO SALDANHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES SEVERO, LUIZ PEREIRA, 

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 
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Demetri Silva - OAB:19083, Cleber Jr. Stiegemeier - OAB:12.198-B, 

Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4.997, Priscila Daudt S. 

Ribeiro - OAB:14.667, THAIS REGINA RETORE - OAB:12689-B

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo solicitado pela parte autora (Ref: 37), MANIFESTE-SE 

a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sendo seu silêncio interpretado 

como desistência.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71278 Nr: 1793-15.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA GONÇALVES DA SILVA

 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. 1793-15.2016.811.0039.

Código nº. 71278.

Vistos.

Dê-se vista à parte requerente para apresentar contrarrazões; na 

sequência, encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107580 Nr: 517-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS KLEIN IBING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1ª OFICIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE SAPEZAL, OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DO CARTÓRIO 1º OF SAPEZAL - EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO FERNANDO MULLER - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de providências para 

manter inalteradas as averbações existentes nas Matrículas 310 e 433 do 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal/MT, ora em discussão, nos 

termos do art. 487, I, CPC.Sem custas e sem honorários.COMUNIQUE-SE À 

CGJ/MT e a parte reclamante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108622 Nr: 1140-22.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DE JESUS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE SAPEZAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Passo neste momento a analisar o pedido de concessão da Justiça 

Gratuita efetuado pela parte autora.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao autor o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita,sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99426 Nr: 1399-51.2017.811.0078

 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: DOIS IRMÃOS COMERCIO DE PNEUS LTDA -ME, 

JEVERSON VALMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifica-se para os fins de direito que em virtude de acúmulo de matérias 

para publicação do DJE, esta r. Sentença não foi publicada, de modos que 

reenvia-se para publicação o dispositivo a seguir transcrita: S E N T E N Ç 

A Vistos e examinados Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Lucros Cessantes e de indenização por danos morais ajuizada por 

Dois Irmãos Comércio de Pneus LTDA -ME em desfavor de MAPFRE 

SEGUROS S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Narra o 

Requerente que adquiriu um caminhão via financiamento bancário MARCA 

SCANIA P94 260, ANO/MODELO 2002/2002, COR BRANCA, PLACAS 

KEQ-0596, CHASSI N.º 9BSP6X2B023534284, RENAVAN N.º 

00782757006, supostamente avaliado em R$112.507,00 segundo tabela 

FIPE juntada com a inicial.(...) Assim, nos termos do art. 81 do CPC, 

condeno a parte executada ao pagamento de multa no valor de 10% sobre 

o valor atualizado da causa. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em 

consonância com o artigo 85 §2º do CPC, além da multa fixada em 

litigância de má-fé. Reitero, PROCEDA o Senhor Gestor Judiciário a 

correção do polo passivo da Ação requer seja retificado o nome da 
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Seguradora constante dos autos, pois consta como parte ré, no Sistema 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, na Carta de Citação 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, todavia, desde 23 de novembro de 

2012 através da Portaria SUSEP n. 4.998, a Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S/A teve sua razão social alterada para Mapfre Seguros Gerais S.A. 

Transitada em julgado, certifique-se o necessário, após arquive-se com as 

baixas e anotações devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108587 Nr: 1127-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 “Vistos etc. Verifico dos autos que o feito foi analisado em plantão 

judicial, tendo sido decretada a prisão preventiva do flagrado. Em que 

pese a decisão preferida em plantão, verifico que o flagrado possui 

residência fixa e emprego lícito, bem como não ostenta antecedentes 

criminais, razão que a revogação da prisão é medida que se impõe, visto 

que não vislumbro risco para a ordem pública, econômica, instrução penal 

ou aplicação da lei penal. Ademais, o posicionamento dominante na 

doutrina e jurisprudência de que qualquer tipo de prisão é medida de 

exceção e, assim sendo, somente deverá ser mantida em casos 

extremos, o que não ocorre no presente, em que se mostra suficiente a 

aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Em face do 

exposto, concedo liberdade provisória a LAÉRCIO RENATO CAVALIERI. 

Ainda, a fim de se evitar a prática de nova infração penal, nos termos do 

art. 282 c/c art. 319 do CPP, aplico as seguintes medidas cautelares à 

prisão: 1 - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como 

manter endereço atualizado; 2 - Proibição de se ausentar da Comarca por 

mais de 15 dias sem autorização judicial; 3 – Cumprimento das medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima (108586), das quais sai 

devidamente intimado. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

LAÉRCIO RENATO CAVALIERI se por outro motivo não estiver preso, 

ficando o flagranteado advertido de que o DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES em comento IMPLICARÁ NA IMEDIATA PRISÃO 

PREVENTIVA DO ACUSADO. Sirva esta decisão de OFÍCIO à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil, solicitando-se o envio do Inquérito Policial 

devidamente concluído. Por fim, CERTIFIQUE-SE o fato em eventual 

inquérito a ser no futuro instaurado, trasladando-se para ele a decisão 

proferida no presente feito e, depois, arquivem-se os autos, a teor do que 

dispõe o art. 969, §2º da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se 

servindo esta decisão de mandado/ofício/carta precatória/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105237 Nr: 4223-80.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através de seus procuradores para no 

prazo de 05 dias efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça através do site do TJMT, Serviços=> Guia=>Diligência - juntando 

comprovante nos autos do referido recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 4222-95.2017.811.0078

 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): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através de seus procuradores para no 

prazo de 05 dias efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça através do site do TJMT, Serviços=> Guia=>Diligência - juntando 

comprovante nos autos o referido recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1155-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONCEDO a guarda provisória do infante GUSTAVO DOS 

SANTOS PACÍFICO à genitora AUZENI SILVA SANTOS, a qual tem por 

obrigação prestar toda assistência que a criança necessita. Expeça-se 

termo de guarda provisória.No tocante ao pedido de alimentos provisórios, 

verifico que, diante dos termos da inicial e, considerando o binômio 

necessidade e possibilidade ARBITRO em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da intimação desta decisão devendo ser depositado na conta 

da corrente da genitora, que deverá ser informada nos autos no prazo de 

05(cinco) dias.Quanto às visitas, fixo que deverão ser exercidas de forma 

livre, desde que, obviamente, em horários condizentes com a condição da 

criança e previamente avisando à genitora por questões de organização 

da rotina da menor.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo 

com a pauta do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a 

Requerente, consignando que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na 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” (art. 

334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não 

apresentação de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as 

alegações feitas na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE 

GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.INTIME-SE a genitora para informar 

a conta corrente para deposito dos alimentos provisórios no prazo de 05 

cinco dias.Após, OFICIE-SE a Prefeitura Municipal para que efetue o 

desconto em folha dos valores dos alimentos provisórios do requerido, 

devendo depositá-lo na conta corrente da genitora.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 1150-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRÁS CORDEIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIZ VIEIRA DOS REIS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de alimentos declinada para a Comarca de 

Sapezal, uma vez que a requerida reside nesta urbe.

Proceda Senhor Gestor Judiciário para cadastramento dos Advogados 

das partes evitando assim nulidade das intimações.

Com efeito, mantenho o INDEFERIMENTO da LIMINAR proferido em 02 de 

Agosto de 2017 pela Juíza de Tangará da Serra/MT.

DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do 

conciliador do juízo.

Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 639 de 653



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” (art. 334, §2º do CPC).

Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação de 

resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, 

do Código de Processo Civil.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105786 Nr: 4479-23.2017.811.0078

 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: MARIA DOLORES DE SANTANA, MOISES EDMAR 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO liminarmente a 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requeridos, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, providenciem o fornecimento dos medicamentos 

TEGRETOL CR 400mg de 12h/12h e TORVAL CR 500mg de 08h/08h, que 

são de uso contínuo para o paciente MOISES EDMAR SANTANA, 

assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita 

contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do 

caso, , sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado 

ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de bloqueio da 

quantia necessária para realização da consulta e tratamento em caso de 

descumprimento.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via carta precatória, e a citação do Município de 

Sapezal na pessoa de seu representante legal.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e URGÊNCIA que o 

caso requer adotando-se procedimentos necessários ao cumprimento 

efetivo da medida.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-19.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCCAS ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VENANCIO DE LIMA (REQUERIDO)

R V DE LIMA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação de audiência de conciliação para a data de 14.05.2018 às 

13:00 horas na sede deste Juizado Especial de Sapezal/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CRISTINI ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, através das pessoas de seus advogados, acerca 

da audiência de conciliação redesignada para a data de 07.05.2018 às 

13h20min na sede deste Juizado Especial de Sapezal/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-59.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES CUSTODIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para a data de 07.05.2018 às 

13h40min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000192-97.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVERAC DO VALE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEY VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para a data de 07.05.2018 às 

14h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-89.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de conciliação no dia 16..05.2018 às 13h20min na sede deste 

Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-66.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca do Termo de Audiência de Conciliação de 

12.03.2018, trazendo aos autos novo endereço da parte requerida para 

citação da mesma. Certifico ainda que a nova audiência de conciliação 

está designada para a data de 21.05.2018 às 13h20min.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20059 Nr: 351-82.2012.811.0094
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 252, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183242497.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 1005-30.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Doisch da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 92, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183242153.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9369 Nr: 251-35.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Areia Madeiras Ltda - EPP, Nereu Luiz 

Volkweis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 203 via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183242123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 1442-37.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 81, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183241951.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 845-68.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 58, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183242483.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Devidamente citada (fl. 110), a acusada, por intermédio de Defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 112/113), arrolando 03 (três) 

testemunhas indicas à fl.113, além das testemunhas já arroladas pelo 

Ministério Público Estadual.

 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 20 de abril de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Colíder/MT, objetivando a 

intimação da acusada, acerca da data e horário da audiência acima 

designada.

Oficie-se requisitando o recambiamento da acusada.

 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.

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 Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24476 Nr: 828-03.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - REDE CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição das 

cartas precatórias expedidas para CITAÇÃO do requerido, nas Comarcas 

de Vera-MT, Juara-MT e Tangará da Serra, juntando aos autos as guias 

pagas para distribuição nas respectivas Comarcas no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23072 Nr: 522-70.2012.811.0019

 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: Irani Zanoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Giorgi, Valdeci Alves da Silva, 

Sady Casonatto, Valdemar Candido da Silva, Darci José Trentini, Valderi 

Alves da Silva, Agenor Casonatto, Tarciso Giorgi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:MT/13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que comprove o pagamento das guias de distribuição das 

cartas precatórias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24623 Nr: 40-52.2016.811.0094

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Borchardt & Cia Ltda - EPP, Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23383 Nr: 164-69.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA NEVES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:OAB/MT 13.239-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23052 Nr: 927-07.2014.811.0094

 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: Lucia Dure Ximendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23409 Nr: 14850-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidiane Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIDIANE SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

05878664119, Rg: 001911094, Filiação: Milton Jesus dos Santos e 

Luzinete da Silva, data de nascimento: 22/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), secretária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: 1. RELATÓRIOO Ministério Público ofereceu denúncia em face 

de LIDIANE SILVA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções do(s) artigo(s). 147, caput, e 129, “caput”, todos do Código 

Penal, em razão, da prática dos fatos delituosos citados em inicial 

acusatória. A denúncia foi recebida em 18/12/2013 (fl. 43).A acusada foi 

citada por edital, tendo o Ministério Público pugnado pela suspensão do 

processo, nos termos do artigo 366 do CPP.É o relatório. Decido.2. 

FUNDAMENTAÇÃOCabe inicialmente verificar a alegação da prescrição 

alegada pela defesa, bem como, por ser matéria de ordem pública (art. 61 

do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do trâmite processual, 

verificar a ocorrência da prescrição em relação aos outros delitos. A 

prescrição é a perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter 

sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante da inércia do Estado, 

ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, por estar se 

analisando o período compreendido entre a data da consumação do crime 

(em regra) e, antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, será verificada a prescrição da pretensão punitiva (art. 109 

do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a prescrição, em relação ao 

concurso de crimes, deve ser analisada em relação a cada delito 

isoladamente, de sorte que a soma ou o aumento das penas não serão 

considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do CP e 

Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, em 

especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação do delito), bem como os fatos 

interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do delito narrados 

na inicial. Quanto ao delito de ameaça, delito imputado no art. 147 do CP, 

possui uma pena máxima em abstrato de 6 (seis) meses de detenção, 

levando-se a prescrição para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, 

do CP. Considerando que o marco interruptivo do recebimento da denuncia 

(art. 117, I, do CP) se deu em 18/12/2013 e, até a presente data 

(22/01/2018), não houve a publicação da sentença ou acórdão 

condenatório recorrível (art. 117, IV do CP), ou seja, transcorrendo um 

prazo superior aos 3 (três) anos previstos como lapso prescricional, 

tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo 

ser reconhecida a extinção da punibilidade do delito insculpido no Artigo 

147 do Código Penal em favor do réu, nos termos do Artigo 107, IV, do 

Código Penal.Quanto ao delito de lesão corporal, delito imputado no art. 

129, “caput” do CP, possui uma pena máxima em abstrato de 1 (um) ano 

de detenção, levando-se a prescrição para 4 (quatro) anos, nos moldes 

do Artigo 109, V, do CP. Considerando que o marco interruptivo do 

recebimento da denuncia (art. 117, I, do CP) se deu em 18/12/2013 e, até a 

presente data (22/01/2018), não houve a publicação da sentença ou 

acórdão condenatório recorrível (art. 117, IV do CP), ou seja, 

transcorrendo um prazo superior aos 4 (quatro) anos previstos como 

lapso prescricional, tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva 

estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do delito 

insculpido no Artigo 129, “caput” do Código Penal em favor do réu, nos 

termos do Artigo 107, IV, do Código Penal.3. DISPOSITIVOIsto posto, 

considerando que em relação ao(s) delito(s) previsto(s) nos Artigo 129, 

“caput” e 147, “caput”, todos do Código Penal ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109 do Código Penal pátrio, e com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, 

com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do denunciado LIDIANE SILVA DOS SANTOS, pelo advento 

da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.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 dera origem a presente 

Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC). Ciência ao MPE.Após trânsito em 

julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as comunicações 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 28 de fevereiro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46723 Nr: 2242-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 642 de 653



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO 

- OAB:246.281 SP, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:285739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a designação de hastas públicas para a data de 

10.04.2018 as 10horas e as 13horas, na modalidade eletrônico, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 1004-18.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINARTE LEÃO, ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1004-18.2007.811.0108 (Código nº: 19950)

CREDOR: Dinarte Leão

DEVEDOR: Município de Tapurah

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

V I S T O S, ETC.

Havendo concordância da parte devedora com o cálculo apresentado pelo 

credor às fls. 449, homologo-o.

Expeça-se precatório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um 

discriminando o valor devido ao credor e outro em favor dos patronos, em 

relação aos honorários (art. 535, §3º, inciso I, CPC).

Por fim, considerando que o autor possui mais de 60 anos, registre-se no 

ofício seu direito de preferência ao pagamento do precatório, nos moldes 

do que preconiza o artigo 100, §2º, da Constituição Federal.

Às providências.

Tapurah/MT, 20 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61521 Nr: 153-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ITACIR CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Mesquita - 

OAB:MT/23926, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Cordebella - 

OAB:21969-O/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida por seu(ua) 

procurador(a), para manifestar-se quanto ao envio da Carta Precatória de 

Intimação pessoal do Autor, para no prazo de 24horas proceder ao 

recolhimento das custas de distribuição do ato deprecado no Juízo de 

Curitiba/PR, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60877 Nr: 2908-24.2017.811.0108

 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: ERICODAL MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo assim, fixada a premissa da provisoriedade da cognição 

judicial, há que se registrar que a cirurgia de septoplastia hipertrofia 

interior, ainda que seja a única forma de tratamento da patologia, não 

apresenta situação de urgência ou emergência, devendo o requerente 

aguardar na fila a disponibilização do tratamento, já que o sistema de 

saúde no país apresenta diversos outros casos em situação de maior 

gravidade, com maior grau de urgência, o que demonstra a impossibilidade 

da sua priorização. Destarte, à míngua dos requisitos normativos 

autorizadores da concessão da medida de urgência, indefiro a 

antecipação da obrigação de fazer requestada na inicial.Cite-se o 

requerido, para, querendo e no prazo legal, apresentar defesa, indicando 

as provas que pretende produzir, porque sabidamente os entes estatais 

não se prepararam e nem se organizaram para o modelo conciliatório 

estabelecido pelo NCPC, frustrando a intenção do legislador nesse 

particular.Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, 

parágrafo 2º, do CPC.Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas ao 

autor, se presentes algumas das matérias definidas nos arts. 325/327 do 

CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento do 

feito.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

20 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 419-29.2008.811.0108

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - OAB:10361, MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 419-29.2008.811.0108, Protocolo 21011, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21164 Nr: 569-10.2008.811.0108

 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: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - OAB:10361, MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 569-10.2008.811.0108, Protocolo 21164, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58531 Nr: 1460-16.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1460-16.2017.811.0108 (Código: 58531)Exequente: Nortox 

S/AExecutados: Everton Baldissera EPP e OutroV I S T O S, Expedido 

mandado de citação dos executados, aportou aos autos certidão de fl. 76 

atestando que o sócio da executada (que se cuida de EPP, com sócio 

individual, portanto), não se encontrava no endereço da empresa e que 

sua funcionária, de nome Thais, disse que acabara de falar com ele ao 

telefone, mas que estava na cidade de Sinop/MT e não se sabia quando 

retornaria.Diante dessa informação, a exequente requereu: (a) a citação 

por hora certa do executado, na sua pessoa ou na de sua funcionária, 

ante a maneira furtiva com que prestou informações sobre o paradeiro do 
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devedor; (b) fosse deferido o bloqueio da disponibilidade financeira do 

devedor, especialmente de dinheiro depositado em instituições bancárias, 

até o limite da satisfação do crédito exequendo, deferindo-se o chamado 

arresto on line, previsto nos arts. 830 c/c 854 do NCPC.[...]Desse modo, 

defiro o bloqueio de numerários existentes em contas bancárias em nome 

dos dois devedores, até o limite de satisfação do crédito (R$ 

1.517.060,48), determinando seja a referida ordem exclusivamente 

executada como garantia de eventual penhora, sem excussão de valor, 

mas autorizando a transferência para a conta única do juízo, em caso de 

êxito na localização de dividendos suficientes à garantia da futura 

penhora.No mesmo passo, expeça-se o mandado de citação, nos termos 

determinados acima.Cumpra-se com urgência.Publique-se.Tapurah (MT), 

29 de dezembro de 2017. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60039 Nr: 1391-87.2016.811.0085

 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): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, ALONSO REGIS 

MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Certifico e dou fé, que nesta data foi juntado a estes autos ás fls. 84-87, 

o Auto de Penhora e Depósito, o Laudo de Avaliação e a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, desentranhados do processos código 61290 em 

apenso, tendo em vista que tais documentos pertencem a estes autos 

tendo sido equivocadamente juntados aqueles na data de 20/07/2017. 

Diante desta informação, passo a INTIMAR AS PARTES para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 dias.

Certifico ainda, que nesta oportunidade passo a INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE acerca da diligência remanescente cotada pelo Oficial de 

justiça às fls. 87 no valor de R$ 666,90 (seiscentos e sessenta e seis 

reais e noventa centavos). Entretanto, pude constatar que a parte 

requerente protocolou petição às fls. 82 informando ter efetuado 02 (dois) 

depósitos de R$ 243,30 (duzentos e quarenta e três reais e trinta 

centavos) na mesma data, ou seja, em duplicidade, requerendo assim a 

restituição de um dos valores. Ocorre que, somados os valores 

depositados (243,30 + 243,30 = 486,60) ainda faltam R$ 180,30 (cento e 

oitenta reais e trinta centavos), para o total pagamento da diligência 

remanescente cotada pelo oficial de justiça às fls. 87.

 Diante disso passo a INTIMAR A PARTE AUTORA/REQUERENTE para que 

no prazo de 10 (dez) dias, providencie o pagamento no valor de R$ 180,30 

(cento e oitenta reais e trinta centavos), para o total pagamento da 

diligência remanescente cotada pelo oficial de justiça nos autos. O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 211-65.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento José de Alencar - 

OAB:14.539-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento José de Alencar - 

OAB:14.539-MT

 Vistos.

Intimem-se as testemunhas JOCEMAR MAKXIMOVITZ e FRANCISCO 

RONALDO DE SOUZA para comparecerem à audiência, a ser realizada 

nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, no dia 09/05/2018, às 15:20 

horas, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da data designada para a audiência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34629 Nr: 900-95.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Certifico e dou fé, nos termos do artigo 392, §1º, passo a RETIFICAR o 

edital expedido no dia 13.03.2018, publicado no DJE nº 10219 no dia 

19.03.2018, PARA QUE CONSTE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 263-61.2018.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT Nº 16244

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: “Vistos. 

Considerando que o custodiado informou que não possui condições 

financeiras para constituir advogado nos autos e requereu a nomeação de 

um advogado dativo, nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães para 

patrocinar a defesa do aludido, arbitrando honorários conforme tabela 

mínima da OAB/MT (01URH). Realizada a audiência de custódia e não 

havendo registro de irregularidade formal na lavratura do APF, MANTENHO 

a decisão de fls. 32/38 no tocante à homologação da prisão em flagrante. 

MANTENHO a decisão prolatada em regime de plantão regional no tocante 

a segregação cautelar do flagranteado, tendo em vista que encontram-se 

evidenciados os elementos basilares do fumus commissi delicti e periculum 

libertatis, o primeiro pautado nos elementos idôneos ao convencimento da 

existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria 

(declarações dos policiais militares, testemunhas e, sobretudo, o 

reconhecimento do objeto apreendido na posse do flagranteado) e o 

segundo pautado na preservação da ordem pública, pois, malgrado a 

conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à 

pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular. No 

mais, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que cumpra-se o 

remanescente da r. decisão de fls. 32/38. EXPEÇA-SE a competente 

certidão dos honorários advocatícios ao douto causídico ora nomeado 

para o ato. Eu __(Wellyton Fabricio Pereira Mundim) Assessor de Gabinete 

II, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63391 Nr: 261-91.2018.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT Nº 16244

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: “Vistos. 

Considerando que o custodiado informou que não possui condições 

financeiras para constituir advogado nos autos e requereu a nomeação de 

um advogado dativo, nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães para 

patrocinar a defesa do aludido, arbitrando honorários conforme tabela 

mínima da OAB/MT (01URH). Realizada a audiência de custódia e não 

havendo registro de irregularidade formal na lavratura do APF, MANTENHO 

a decisão de fls. 34/39 no tocante à homologação da prisão em flagrante. 

MANTENHO a decisão prolatada em regime de plantão regional no tocante 

a segregação cautelar do flagranteado, tendo em vista que encontram-se 

evidenciados os elementos basilares do fumus commissi delicti e periculum 

libertatis, o primeiro pautado nos elementos idôneos ao convencimento da 

existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria 
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(declarações dos policiais militares, vítima e, sobretudo, o reconhecimento 

do acusado pelos comunicantes do crime) e o segundo pautado na 

preservação da ordem pública, pois, malgrado a conduta em análise seja 

praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela 

gravidade e reprovabilidade no contexto particular. No mais, DETERMINO à 

Senhora Gestora Judiciária para que cumpra-se o remanescente da r. 

decisão de fls. 34/39. EXPEÇA-SE a competente certidão dos honorários 

advocatícios ao douto causídico ora nomeado para o ato. Eu __(Wellyton 

Fabricio Pereira Mundim) Assessor de Gabinete II, que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 278-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José 

Francisco Pascoalão, em causa própria, tendo como autoridade coatora 

Herbert Dias Ferreira, Promotor de Justiça da Comarca de Terra Nova do 

Norte/MT.Narra o impetrante, em síntese, que na data de 19 de março de 

2018, através do serviço de acompanhamento de processos judiciais 

disponibilizado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, teve ciência do 

procedimento criminal (representação ou notícia de crime) de natureza 

idêntica ao inquérito policial tramitando em face do mesmo – Número: 

250-62.2018.811.0085 – Código 63363.Aduz ainda, que o impetrado está 

sendo investigado por suposta conduta de coautoria no crime de 

corrupção passiva, uma vez que não fora comunicado sobre a existência 

de qualquer processo administrativo, ferindo dessa forma os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório.Com base em tais 

argumentos, o impetrante pugna pelo trancamento do presente 

procedimento administrativo, por ser manifestamente nulo, determinando o 

seu arquivamento.Vieram-me os autos conclusos para deliberação.É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. (...) Ex positis, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando as 

nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Terra Nova do Norte/MT, 20 de março de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 944-41.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA APARECIDA ESPERANDIN FARTO

 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, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se da Impugnação à Execução apresentada 

tempestivamento pela parte executada às fls. 105-113, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52346 Nr: 1020-31.2013.811.0085

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justica 

Do Estado do Mato Grosso, com recurso de apelação provido, à 

unanimidade, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 914-30.2017.811.0085

 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: ISIDORO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/requerente para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 29-30, no prazo legal.

Publicado no DJE nº. _____ em ___/____/____

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57113 Nr: 1329-81.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIANE APARECIDA DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI CASONATTO VON MUHLEN, DAVID 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DANIEL PARIZOTTO - 

OAB:029.868/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA QUINTINO MARTINS - 

OAB:20411/GO, RONIVAN PEIXOTO DE MORAIS - OAB:17.003/GO

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo legal, acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 173, que deixou de citar os requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53988 Nr: 926-49.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Certifico nos termos da legislação processual vigente, que intimo a parte 

autora da certidão de decurso de prazo adiante transcrita, para 

manifestar-se no prazo legal:

Certidão: Certifico e dou fé, que devidamente intimada através da certidão 

de fl. 93, disponibilizada no DJE nº 9851, publicado em 05/09/2016, a parte 

devedora deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do 

débito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50818 Nr: 740-94.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SCHWIRCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Luiz Schwirch, Cpf: 22080325949, Rg: 17/R/1.780.024 SSP SC 

Filiação: Stanislau Schwirch e Alcira Schwirch, data de nascimento: 

05/10/1954, brasileiro(a), natural de Ipumerim-SC, divorciado(a), 

agropecuarista, Endereço: Rua Getulio Vargas, N°87, Bairro: Centro, 

Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do Réu Luiz Schwirch, acima qualificado, da 

designação da Audiência de Instrução, designada para o dia 09/05/2018, 

às 15:50 horas, na sala de audiências desta Comarca, sito na Av. Cloves 
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Felício Vettorato - 1000, Bairro: Centro, Cidade: Terra Nova do Norte.

Decisão/Despacho:Vistos. Junte-se o atestado médico apresentado. 

Considerando que à fl. 323 já foi juntado o substabelecimento, 

desnecessária nova juntada. Considerando o atestado médico 

apresentado, redesigno nova data para a audiência, sendo o dia 09 de 

maio de 2018, às 15:50 horas. Saem os presentes intimados. Intime-se o 

réu por edital, conforme já deliberado na decisão de fl. 322. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Gizela Terezinha Garcia Soares da Silva, 

Técnica Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35943 Nr: 1159-56.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA GHENO MACHADO

 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, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:0, MAURO HENRIQUE 

CASSEB FINATO - OAB:161867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/364 (Código 35943)

Exequente: Hilda Gheno Machado

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 100/101, em consonância com a fl. 

97, EXPEÇA-SE o competente precatório ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1º Região no valor indicado em fl. 48, eis que DETERMINO a 

intimação da parte autora para proceder com a especificação pertinente à 

conta a ser transferida do valor pleiteado no que concerne aos honorários 

advocatícios e os valores principais separadamente.

 Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte/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.: 31509 Nr: 180-02.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO TOLEDO DE CAMARGO

 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:

 Processo nº 2005/60 (Código 31509)

Exequente: Apolinário Toledo de Camargo

Executada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Cuida-se de “Impugnação à Execução” oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Apolinário Toledo de Camargo.

Devidamente intimada, a exequente à fl. 182 concordou com o valor 

apresentado pela parte executada às fls. 174/181.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Assim, considerando que o exequente concordou com os valores 

apresentados pela executada, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

179-v/180-v dos autos, totalizando a importância de R$ 111.043,62 (cento 

e onze mil, quarenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a exequente pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50818 Nr: 740-94.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SCHWIRCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos. Junte-se o atestado médico apresentado. Considerando que à fl. 

323 já foi juntado o substabelecimento, desnecessária nova juntada. 

Considerando o atestado médico apresentado, redesigno nova data para a 

audiência, sendo o dia 09 de maio de 2018, às 15:50 horas. Saem os 

presentes intimados. Intime-se o réu por edital, conforme já deliberado na 

decisão de fl. 322. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 1245-41.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laci Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de Laci 

Gomes Dias, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções previstas 

no art. 14, caput, c/c art. 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, na forma 

do art. 69, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados nos 

seguintes termos:

“Fato 01 – artigo 14, caput, da Lei 10.826/03:

No dia 17 de maio de 2014, por volta das 23h30min, nas proximidades do 

Rio Papagaio, no Bar denominado Esquinão da Paloma, KM 89, Município de 

Nova Lacerda/MT, Laci Gomes Dias, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo de uso permitido, 

além de munições, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.

Fato 02 – artigo 16, caput, da Lei 10.826/03:

No dia 17 de maio de 2014, por volta das 23h30min, na Gleba Paloma, no 

Bar denominado Esquinão da Paloma KM 89, Município de Nova 

Lacerda/MT, Laci Gomes Dias, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, possuía e tinha em depósito arma de fogo de uso proibido ou 

restrito, além de munições, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Síntese Fática:

Segundo restou apurado, durante a operação policial batizada como 

“Fronteira Blindada II”, realizada no município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, o acusado foi flagrado portando uma arma de fogo, modelo 

espingarda, marca Boito, calibre 20, número de série 55946, bem como 

oito projéteis, tudo em desacordo com determinação legal, conforme auto 

de apreensão de fls. 16 e laudo pericial n.° 410.02.03.2014.201, fls. 21/29.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no interior do 

estabelecimento comercial do denunciado e lá encontraram um revólver, 

marca Taurus, modelo 357 Magnum, número de série 0C235890, bem 

como quatorze cartuchos intactos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022322/3/2018 Página 646 de 653



Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido até a 

delegacia de polícia judiciária civil para confecção dos procedimentos de 

praxe [...]”. (sic)

2. A denúncia foi recebida no dia 09.06.2015 (fls. 47/48); citação realizada 

às fls. 88/89 e resposta à acusação apresentada às fls. 73/74.

3. Durante a instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Carlos 

Gomes da Silva e Marilda Martins Silva e, posteriormente, procedeu-se ao 

interrogatório do acusado, cujos depoimentos foram gravados em mídia 

digital anexada aos autos à fl. 98.

4. Nas alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais, o 

Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia (fls. 99/107).

5. A defesa do acusado, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 

109/114, ocasião em que arguiu, preliminarmente, inépcia da denúncia, e, 

no mérito, requereu a absolvição do acusado.

6. É o relatório. Decido.

II. PRELIMINARMENTE

7. Ao apresentar as alegações finais, a defesa do réu arguiu, 

preliminarmente, inépcia da denúncia, sob o fundamento de que os fatos 

narrados na denúncia foram de forma genérica.

8. No entanto, no que tange à inépcia da denúncia, verifica-se que a 

irresignação defensiva não prospera, já que a referida peça processual 

preenche todos os requisitos intrínsecos previstos no art. 41 do CPP, 

descrevendo, ainda que sucintamente, a exposição do fato criminoso, a 

classificação do crime e demais elementos essenciais à sua regularidade 

formal.

 9. A propósito, eis a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 

ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO 

PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO DO FATO 

CRIMINOSO PRATICADO PELO INDICIADO. PREENCHIDO O REQUISITO 

INTRÍNSECO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA 

CAUSA PRESENTE. PRECEDENTES. 1. Se a peça acusatória narra 

satisfatoriamente a conduta imputada, mesmo que com descrição mínima 

da relação do réu com os fatos delituosos, está ela em consonância com o 

princípio constitucional da ampla defesa, preenchendo o requisito 

intrínseco preconizado no art. 41, do Código de Processo Penal. 2. Os 

elementos informativos coletados no inquérito policial em que se baseou a 

denúncia demonstram indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente; 

portanto, presente a justa causa para a persecução criminal. 3. Inviável o 

acolhimento de "habeas corpus" sem a comprovação cabal da ausência 

de vínculo do réu com os fatos. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se 

nega provimento. (RHC 41.904/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013).

10. Ademais, a conduta do denunciado foi devidamente delineada na 

aludida peça acusatória, possibilitando ao réu o pleno exercício de sua 

defesa tal como previsto na legislação processual penal pátria.

11. Por tais razões, não sendo demonstrado nos autos o efetivo prejuízo 

ao acusado, rejeito a preliminar arguida pela defesa e passo, portanto, à 

análise do mérito da questão.

 III. FUNDAMENTAÇÃO

III.1 – PORTE DE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1º FATO

12. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado a prática do crime 

descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, cuja descrição típica está delimitada 

nos seguintes termos:

Art. 14 – Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Grifos nosso).

III.1.2 – DA MATERIALIDADE

13. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 37/38, termo de apreensão de fls. 23 e laudo 

pericial de fls. 28/34, o qual concluiu pela eficiência da arma apreendida.

III.1.3 – DA AUTORIA

14. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e 

judicial), o réu confessou ser o proprietário da espingarda marca Boito, 

calibre 20, e das munições apreendidas, além de confessar que estava 

portando o referido armamento no momento da abordagem policial.

15. A propósito é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

16. Com efeito, a confissão do acusado aliada às demais provas 

produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

III.2 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 2º FATO

17. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado a prática do crime 

descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, cuja descrição típica está delimitada 

nos seguintes termos:

Art. 16 – Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob sua aguarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição de uso proibido ou restrito sem autorização e em desacordo com 

determinação leal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

 III.2.1 – DA MATERIALIDADE

18. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 37/38, termo de apreensão de fls. 23 e laudo 

pericial de fls. 28/34, o qual concluiu pela eficiência da arma apreendida.

III.2.2 – DA AUTORIA

19. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e 

judicial), o réu confessou ser o proprietário do revólver marca Tauros, 

modelo 357 Mangnum, e das munições apreendidas, além de confessar 

que matinha o referido armamento guardado dentro de sua residência.

20. A propósito é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

21. Desta forma, a confissão do acusado aliada às demais provas 

produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

22. Conforme consta dos autos, o agente, mediante duas ações, praticou 

mais de um crime (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse 

ilegal de arma de fogo de uso restrito), resultando na aplicação da regra 
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disposta no art. 69 do Código Penal.

V – DISPOSITIVO

23. Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO LACI GOMES DIAS como incurso nas sanções previstas no art. 

14 da Lei 10.826/2003 e no art. 16 da Lei 10.826/2003, ambos na forma do 

art. 69 do Código Penal.

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA

VI.1 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA FOGO DE USO PERMITIDO – 

1ª FATO

24. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

25. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

26. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

27. Na segunda fase, apesar da confissão do réu levada a efeito na 

ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do 

STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena 

aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

28. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

29. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 30. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

31. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

 VI.2 – DO CRIME DE POSSE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO – 2ª FATO

32. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

33. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

34. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão.

35. Na segunda fase, apesar da confissão do réu levada a efeito na 
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ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do 

STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena 

aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

36. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

37. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 38. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

39. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 03 anos de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

 VI.3 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

 40. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL 

DE 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, as quais torno definitivas neste 

patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

 41. Regime de pena: tratando-se de condenado não reincidente, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime 

inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

42. Substituição da pena: incabível a substituição em razão do quantum 

aplicado.

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

43. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

44. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

45. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

46. Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. Não há falar 

em fixação de valor mínimo de indenização à vítima se o Ministério Público 

não requereu, tampouco o fez o ofendido, a fixação desse quantum no 

momento do oferecimento da denúncia, sob pena de violação dos 

princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido 

processo legal. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 352.104/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013)

47. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem art. 974 da 

CNGCGJ/MT.

48. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

49. Determino que a(s) arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) 

desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei 

nº 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona 

a Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão.

50. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente e,

e) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

51. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 

1.421 e ser parágrafo único da CNGCGJ/MT.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28281 Nr: 967-16.2009.811.0077

 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: Francisca Roberto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSS, alegando, em síntese, que há excesso de execução pelas seguintes 

razões:

a) a data de início deve ser 27/07/2009;

b) a data da citação é fevereiro/2010;

c) a atualização monetária deve seguir o disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97.

A parte impugnada sustentou a correção de seus cálculos e pleiteou a 

homologação.

 É o sucinto relatório. DECIDO.

DA DATA DE INÍCIO

A sentença determinou que a data de início deve ser a distribuição da 

ação, e portanto razão assiste ao executado, pois a ação foi distribuída 

em 27/07/2009.

DA DATA DE CITAÇÃO

A data de citação foi em 24/02/2009, conforme fls. 25, razão assiste ao 

executado, devendo ser alterado o cálculo dos juros.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

No que diz respeito à atualização monetária, verifico que a sentença 

exequenda determinou expressamente a observância do disposto no 

Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, conforme realizado 

pela parte impugnada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de consequência, determino a 

exclusão dos valores anteriores a 27/07/2009 e determino que os juros 

sejam calculados considerando a data da citação em 24/02/2009.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas previstas no art. 85, 

§3º do Código de Processo Civil, tendo como base de cálculo o valor do 

excesso de execução reconhecido nesta decisão, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Condeno a parte impugnante (INSS) ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas 

previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, tendo como base de 

cálculo o valor da execução reconhecido nesta decisão.

Vedada a compensação dos honorários.

 Preclusa esta decisão, expeçam-se precatórios/RPVs individualizados, 

referentes ao principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais, na 

forma da lei e da regulamentação do Eg. TRF1.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53287 Nr: 83-11.2014.811.0077

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162

 DESPACHO

Vistos em correição.

Cadastrem-se os advogados da parte impugnada.

Vista à impugnada sobre o incidente de impugnação ao valor da causa, 

pelo prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52049 Nr: 236-78.2013.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: EPM, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdM, CdSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

apresentar manifestação, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112668 Nr: 1508-27.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E 

BATENTES LTDA EPP, DARI LEOBET JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 10h00min, neste Juízo, 

bem como para que QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DAS 

REQUERIDAS à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107929 Nr: 1316-31.2015.811.0102

 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: GINESIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal, apresentar 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 2365-39.2017.811.0102

 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: WALDIR THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 09h20min, neste Juízo, 

bem como para que QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA AUTORA à 

audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103242 Nr: 1049-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CAAC, JJC, ACDSA, CGT, EGC, AMM, JAL, 

ADDS, AKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, GGT, JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 [...] NOMEIO a Dra. AMANDA MARQUES PINTADO- OAB/MT 17934/O, para 

promover a defesa do interesse do réu Gilberto Garcia Tales, na presente 

ação.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 6 URH, conforme tabela de honorários da OAB.

[...] .INTIME-SE a curadora especial da presente nomeação. No mais, 

INTIME-SE o Ministério Público para que comprove não ter logrado êxito em 

localizar o atual endereço do requerido Juscelino Antônio Areba, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Comprovado nos autos, a inexistência de endereço 

atualizado do requerido, desde já, DEFIRO a citação editalícia, nos termos 

da decisão à fl. 102.Por fim, OFICIE-SE à equipe multidisciplinar do Juízo, 

bem como o Conselho Tutelar para que realize a realização de estudo 

psicossocial na residência dos menores Antônio Carlos da Silva e Camila 

Aparecida da Silva Cardoso, no prazo de 15 (quinze) dias.Ainda, 

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Sinop/MT, a fim de que seja 

realizado estudo psicossocial na residência da menor Carol Garcia Teles, 

observando-se o endereço indicado à fl. 205-V.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 22 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71194 Nr: 299-96.2011.811.0102

 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: APARÍCIO XAVIER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, WILSON SERGIO 

KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Certifico e dou fé que, nos termos do item 1.27.14.2.3 do Provimento nº 

92/2014-CGJ, os presentes autos foram integralmente digitalizados, 

passando, a partir desta data, a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônica), os quais permanecem com a mesma numeração e 

código, sendo que a parte física dos autos será arquivada em pasta 

própria no setor de arquivo da secretaria.

Certifico ainda que, em atenção ao item 1.27.14.2.4 do provimento 

supracitado, devem as partes manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse em manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-41.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO ZUBIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimar as partes para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000003-47.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CAROLINA PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos e etc... Considerando que o presente processo foi endereçado ao 

Juizado de Várzea Grande e que o requerido reside na comarca de 

Várzea Grande, concluo que o feito foi protocolado equivocadamente na 

comarca de Vera, assim, determino a remessa dos autos para o Juizado 

de Várzea Grande, na hipótese de impossibilidade técnica da referida 

remessa, processo a extinção do feito sem resolução do mérito por 

incompetência territorial, nos termos do enunciado 89 do FONAJE. 

ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-57.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Numero do Processo: 

1000013-57.2018.8.11.0102 Requerente: Ana Marileia da Silva Miranda 

Requerido: Iuni Educacional - Unic Sinop Aeroporto Ltda., Iuni Educacional 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, c/c danos morais, proposta por ANA MARILEIA DA 

SILVA MIRANDA em face de UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. e IUNI 

EDUCACIONAL LTDA. Aduz a autora que frequenta o curso de psicologia, 

no período noturno, na instituição de ensino UNIC Sinop Aeroporto, mantida 

pelo grupo IUNI Educacional S/A, desde 2013, sendo que possuiu 50% da 

mensalidade paga pelo Programa de Financiamento Estudantil FIES, 30% 

de desconto por ser aluno de cidade distinta, realizando o pagamento do 

saldo remanescente no montante de 20%. Relata que em decorrência de 

sua gravidez e licença-maternidade, cursou poucas disciplinas no período 

de 2016/2 e nenhuma disciplina no período de 2017/1, sendo que por tal 

razão, possui um crédito junto a instituição no montante de R$ 8.041,78 

(oito mil quarenta e um reais e setenta e oito centavos), considerando que 

durando este período foram realizados os repasses do financiamento 

estudantil. Aduz que muito embora não tenha cursado nenhuma disciplina 

no período de 2017/1, lhe foi cobrado o valor da rematrícula, bem como 

das mensalidades do período mencionado, sendo que diante da existência 

do crédito junto a instituição oriundos do FIES, propôs o abatimento do 

débito, o que foi aceito pela instituição de ensino. Ocorre que no início do 

presente ano letivo (2018), ao dirigir-se à instituição verificou que os 

débitos do mês de abril a dezembro de 2017 permanecem em aberto, o 

que impossibilita a matrícula da requerente no 9º semestre do curso de 

psicologia, bem como de realizar as atividades curriculares. Ainda, alega 

que em razão da cobrança de créditos indevidos, já convencionados na 

instituição, a requerente teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes. Diante da impossibilidade de sanar a lide amigavelmente, 

requer a autora seja concedida a tutela antecipada para determinar a 

instituição a realização de sua matricula no 9º semestre de psicologia, 

período noturno, restituindo os prazos para realização das atividades, 

provas e trabalhos, expirados do ambiente virtual, bem como do 

presencial. No mérito, requer sejam compensados os valores devidos 

junto ao crédito existente na instituição, e restituídos os valores 

remanescentes dos créditos do FIES, bem como estornada a cobrança da 

“taxa de serviços educacionais”, e retirado o nome da requerente do 

cadastro de inadimplentes. Por fim, pleiteia a condenação em danos morais 

no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial em todos os seus termos. Como é 

cediço, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição 

sumária, VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida pleiteada. Com efeito, há evidências probatórias da 

relação jurídica entre as parte, pois a requerente juntou aos autos cópias 

de sua situação escolar, bem como do aditamento do FIES para o período 

letivo 2018/1, extrato do financiamento emitido pela instituição, além de 

cópias da proposta de acordo realizada pela faculdade e as mensagens 

por telefone celular, circunstâncias que contribuem para a caracterização 

da probabilidade do direito invocado na petição inicial (fumus boni iuris). 

Por outro lado, o periculum in mora caracteriza-se pelos prejuízos 

possíveis ocasionados a requerente, já que a demora no provimento 

jurisdicional, caso suas alegações sejam procedentes, acarretarão a 

perda do semestre acadêmico. Desta forma, DEFIRO a antecipação de 

tutela, para determinar a parte ré que realize, imediatamente, a matrícula da 

requerente, no 9º semestre/2018 de psicologia, no período noturno, 

devendo ainda reestabelecer, eventuais, prazos de atividades, provas e 

trabalhos, no ambiente virtual e presencial, não realizados pela autora ante 

a ausência de regularização da matrícula. Para o caso de descumprimento 

da medida, FIXO a multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pois presente a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada 

a hipossificiência informacional da consumidora. No mais, DESIGNE-SE 

Audiência de conciliação conforme pauta do conciliador. CITE-SE E 

INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com 

cópia do pedido inicial, consignando a advertência de que, não 

comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será 

proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A 

PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 
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de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de março de 2018. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 

EDITAL Nº 02/2018 - CEJUSC 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – Juiz de Direito e Coordenador do 
Centro Judiciário de Solução e Conflito e Cidadania de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 270/2007, de 
02 de abril de 2007, do Provimento n.º 40/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e 
alterações posteriores, do Provimento n.º 15/2016 –CM e do Edital n.º 001/2017/CEJUSC, 
disponibilizado no DJE n.º 10.121, do dia 16/10/2017 e Edital 02/2017/CEJUSC, 
concernente a abertura do Processo Seletivo para CONCILIADOR no CEJUSC do Fórum 
da Comarca de Sorriso/MT, torna publico o gabarito preliminar da prova e as notas dos 
candidatos:  

Gabarito Preliminar  

Questões Resposta  

1 e  
2 a  
3 a  
4 c  
5 c  
6 d  
7 b  
8 d  
9 a  
10 b  
11 b  
12 d  
13 c  
14 b  
15 e  
16 d  
17 a ANULADA 
18 a  
19 b  
20 b ANULADA 
21 c  
22 c  
23 e  
24 b  
25 a  
26 a  
27 d  
28 a  
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29 b  
30 c  
31 b  
32 b  
33 c ANULADA 
34 e  
35 a  
36 e  
37 a  
38 c  
39 b  
40 e  
41 c  
42 a  
43 d  
44 c  
45 b  
46 a  
47 a  
48 d  
49 c  
50 e  

 

Relação de Candidatos e Notas 

Classificação Nome RG Acertos Nota  

1 Leona de Souza Brito 1668803-1-SSP/SP 31 62 

2 Talita de Barros Marques 23086181 – SSP/MT 29 58 

3 Vania Caroline Schwann 80949014 -SSP/PR 28 56 

4 Talita Zordan Borges 1622896-0 -SSP/MT 28 56 

5 Daiany Soraya 
Vanderlinde 

16937716 – SSP/MT 27 54 

6 Isabel Mendes da Silva 12568777- SSP/MG 26 52 

7 Thamires Luiza da Silva 26664232 – SSP/MT 25 50 

8 Daniela de Almeida 
Weber 

1746620-2 SSP/MT 24 48 

9 Sergio Rogerio Bernardi 2311801-6  SSP/MT 24 48 

10 Mariangely Menegazzo 
Medeiros 

2184534-4 24 48 

11 Barbara Eliza Benitez de 
Araújo 

24787108 SSP/MT 23 46 

12 Bruno Binsfeld 2153410-1 SSP/MT 23 46 

13 Scheila Ribeiro de Lima  1263668-1 SSP/MT 22 44 
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14 Thais Daiane Lopes 17742269 SSP/MT 21 42 

15 Michele Dayane da Silva 
Campos 

2427833-5 SSP/MT 21 42 

16 Luani Marche Kozak 2155281-9 SSP/MT 21 42 

17 José Fabricio S. R. da 
Conceição 

10879145 SSP/MT 20 40 

18 Kariza Danielli Simoneth 
Aguiar 

1755160-9 SSP/MT 20 40 

19 Hevily Tainara Motter 25121740 SSP/MT 19 38 

20 Ana Laura R. de Arruda 48492671 SSP/SP 18 36 

21 Débora Sousa da Silva 149156712 SSP/PR 18 36 

22 Caroline C. Pagliarini 7094063976 SSP/RS 17 34 

23 Laís Gonçalves Lima 001849034 SP/MS 17 34 

24 Jaqueline  C. Andrade 4837068 DGPC/GO 16 32 

25 Deumara Souza Santos 2132358-5 SSP/MT 16 32 

26 Vianey Itajana Schwann 72798244 SSP/PR 15 30 

27 Arnilza Duarte Ferreira 3111120-3 SSP/MT 15 30 

28 Handerson Pires Costa 1668455-9 SSP/MT 15 30 

29 Juceli Lentes 343271389-6 SSP/MT 14 28 

30 Natiéli Gomes Pereira 14030330 SSP/MT 13 26 

31 Débora Emilia A. E. Silva 18710018 SSP/MT 12 24 

32 Patricia F. da Rocha 1017741 SSP/ES 11 22 

33 Marcia Beatriz Schrader 790633 SSP/MT 8 16 

 
1. Os candidatos poderão interpor recurso dirigido ao Juiz Coordenador do CEJUSC, 
em conformidade com o item 10 do Edital 001/2017. 
 
2. O recurso deverá estar fundamentado e ser interposto no prazo de 02 dias uteis, a 
contar do primeiro dia útil subsequente ao da sua publicação no DJE,  diretamente ao 
CEJUSC da Comarca de Sorriso/MT, das 12h às 19h. 
 
3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
4. Não será aceito recurso interposto via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto. 
 

Sorriso/MT, 21 de março de 2018. 
 
Anderson Candiotto 
Juiz Coordenador do CEJUSC/Sorriso   
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

EDITAL N.º 003/2018-DF 
 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, conforme 
segue abaixo: 

 
01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 C 
22 B 
23 C 
24 C 
25 B 
26 C 
27 D 
28 B 
29 C 
30 C 
31 C 
32 D 
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Alto Garças (MT), 20 de março de 2018. 

 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

33 B 
34 A 
35 A 
36 C 
37 C 
38 A 
39 A 
40 B 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

EDITAL N.º 004/2018-DF 
 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, torna público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE 
SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - 
CURSOS DIVERSOS, conforme segue abaixo: 

 

01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 D 
22 D 
23 C 
24 B 
25 C 
26 B 
27 D 
28 C 
29 B 
30 A 
31 D 
32 D 
33 D 
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Alto Garças (MT), 20 de março de 2018. 
 
 

 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

34 B 
35 B 
36 D 
37 A 
38 D 
39 B 
40 A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 

EDITAL N°. 005/2018/DF 
                              

O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz de Direito e 
Diretor do Foro desta Comarca de Alto Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e  
na forma da  Lei, estabelece a Classificação Provisória conforme item 7.2 e seguintes do 
Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com classificação de acordo 
com a descriminação do curso: 
 
DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA: 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
1º Marco Aurelio A. Nogueira 7,5 APROVADO 

  
NÍVEL SUPERIOR EM: DIREITO 

1º Paulo José de Oliveira 7,00 APROVADO 
2º Brenda Dias Rodrigues 6,5 APROVADA 
3º Hercules de Paula Carvalho 6,25 APROVADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CLASSIFICAÇÃO NOME NOTAS SITUAÇÃO 
1º Karla Guilherme Ribeiro 5,75 APROVADA 
2º Samuel Souza Barros 5,0 CLASSIFICADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: RECURSOS HUMANOS 

1º Lucélia Cândida de Moraes 5,75 APROVADA 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: ADMINISTRAÇÃO 
1º Fernanda Alves Curvelo  5,0 CLASSIFICADA 
2º Luana Santana Evangelista 5,0 CLASSIFICADA 
3º Leilane Kelin Krampe 5,0 CLASSIFICADA 

 
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 átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE 
 
Alto Garças – MT, 20 de março de 2018. 
 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 
 

 
TERMO DE DOAÇÃO  Nº  09 /2018/DF 
 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIO A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 
“ AMOR E CARIDADE ’’ 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 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA “AMOR E CARIDADE’’ DE DOM AQUINO, inscrita no CNPJ 
n° 01.831.652/0001-30, com sede na Avenida Pedro Celestino, sn – Cohab Mutum II – Vila 
Esportiva, CEP 78830-000, Centro, Dom Aquino/MT, neste ato representada pelo seu 
Presidente o Senhor  JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM, brasileiro, 
residente e domiciliada em Dom Aquino/MT, portadora da Cédula de Identidade n° 1801534-
4 -SSP/MT, e do CPF n° 024 917 231 31, 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: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TOMBO VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

SITUAÇÃO 

 
  15 

 
CADEIRAS FIXAS - PRETA 

33158, 33162,  33169, 
33175, 33197,33222, 
33421, 33424, 33425,  
33426, 33447, 33674, 
33543, 33427, 33423 

 

 
10,00 

 
DANIFICADO/ 
OCIOSO 

 
01 

 
BEBEDOURO IBBL – 
COLUNA 

 
33432 

 
15,00 

DANIFICADO/ 
OCIOSO 

 
01 

 
FOGÃO DAKO 4 – BOCAS 

 
33172 

 

 
15,00 

DANIFICADO/ 
OCIOSO 

02 CADEIRA COM BASE 
GIRATÓRIA -AZUL E 
RODÍZIOS ESPALDAR 
ALTO.  

33217 
33268 

20,00 DANIFICADAS/OCI
OSAS 
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01 MESA 3 GAVETAS-TAMPO 
EM MADEIRA, DIVISOR 
FRONTAL, COM 4 PÉS 
PALITO  

 
33174 

  

01 MESA -TABACO -TAMPO 
EM MADEIRA, COM 6 
GAVETAS DIVISOR 
FRONTAL 

 
S/N 

 
1,00 

 
SUCATA 

 
01 

MESA DE MADEIRA - 
TABACO 
COM 3 GAVETAS 
SUSPENSAS,  

 
33431 

 
1,00 

 
SUCATA 

01 CADEIRA FIXA - 
MESCLADA CINZA/PRETO 
 

33159 15,00 DANIFICADA/ 
OCIOSA -SUCATA 

 
02 

 
POLTRONAS PRETAS FIXAS 

 
40557 , SN 

10,00 DANIFICADO/ 
OCIOSO 

 
02 

 
PRATILEIRAS- ANTIGA  
 

 
40384, 40382 

5,00 SUCATA 

 
04 

VENTILADORES DE TETO -
110 VOLTS – TRÊS ÉLICES - 
CINZA 

33309, 33554, 33171, 
S/N 

2,00 SUCATA 

02 MONITOR LG CRT  17”- 
TELA DE TUBO  
PRETO/MARFIM. 

033298, 
043732 

15,00 DANIFICADO/ 
OCIOSO 

01 CPU IITAUTEC INFOWAY 
SM3221    - TORRE -
PRATA/PRETO 

110794  
40,00 

OCIOSO 

 
01 

   MONITOR -LG -1 –FLATRON  
 LCD 17" -PRETO/MARFIM. 
  

110789 
 

 
30,00 

OCIOSO 

01 NOBREACK –EXOTEC CPS 
600 

33182 20,00 DANIFICADO/ 
OCIOSO 

03 NOBREACK SMS NET 3+ 033308, 033320 
033467 

 
30,00 

DANIFICADO/ 
OCIOSO 

 
03 

MODULO DE BATERIA SMS  33458, 33462 
33457 

 
40,00 

DANIFICADO/ 
OCIOSO 

01 ESTABILIZADOR 
REVOLUTION II SMS 

42271 / 50948 2,00 SUCATA 

 
01 

IMPRESSORA – HP -
DESKJET 840C 

 
33183 

10,00  
SUCATA 

01 CENTRAL DE TELEF. PABX 
06 TRONCOS ANALOGICO 
22 RAMAIS 

 
106548 

 
20,00 

 
DANIFICADO/ 
OCIOSO 

01 ARMÁRIO DE  MADEIRA  
COM 7 PORTAS FIXO NA 
PAREDE 

033299  
50,00 

 
DANIFICADO/ 
OCIOSO 

 
01 

ARQUIVO EM AÇO –
FICHÁRIO EM AÇO COM 04 
GAVETAS- VERDE 

 
33684 

 

 
10,00 

 
DANIFICADO/ 
OCISO 
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01 

MÁQUINA DE ESCREVER  - 
MANUAL - OLIVETTI - PRETA 

 
033318 

 
1,00 

 
SUCATA 

 

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 ESPÍRITA “AMOR E CARIDADE’’ 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.  
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. 
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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, 19 de fevereiro  de 2018. 
 
LAURA DORILÊO CÂNDIDO, 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
DOADOR 
 
JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM  
Presidente da Associação Espirita “Amor e Caridade” 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  10 /2018/DF 
 
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIO O MUNICIPIO 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 DORILEO CANDIDO, e, do outro lado,  o 
MUNICIPIO DE DOM AQUINO, inscrito no CNPJ 03.347.119/001-23, neste ato 
representado pela Senhora TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO MACHADO – Secretária 
Municipal de Educação de Dom Aquino, brasileira, casada, residente e domiciliado na 
cidade de Dom Aquino/MT, portadora da Cédula de Identidade n° 927241 SSP/MT e do 
CPF n° 821.710.921-49, 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: 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
TOMBO 

VALOR 
UNITARIO 

R$ 

 
SITUAÇÃO 

 
02 

  
CPU INFOWAY  - ITAUTEC – 
ST4160 
COR: PRATA/PRETO 

 
85880 
85882 

 
50,00 

 
OCIOSO 

01 

01 

 

MONITOR – ITAUTEC - LCD 17" 
POLEGADAS  -PRETO/MARFIM. 

 

83058 

83481 

 

30,00 

 

OCIOSO 

 

04 

 
 
NOBREAK STAY 1200 USB 
CINZA ESCURO 
 

084751 

084761 

086664 

086962 

 

30,00 

 

OCIOSO/DANIFICADO 

01 MPRESSORA KYOCERA FS1030 
XPG6Z28810   

33269 120,00 OCIOSO/DANIFICADO 

 LONGARINA COR:AZUL 3 
LUGARES, FIXA, ESPALDAR 
MÉDIO, REVESTIDA EM 
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01 TECIDO COM ESPUMA 
INJETADA 

33553 25,00 OCIOSO/DANIFICADO 

 

01 

NOME: PROJETOR 
MULTIMIDIA  POWERLITE 900 
OPTMA -BRANCO 

 

102724 

 

10,00 

 
IRRECUPERÁVEL/ 
DANIFICADO 

 

01 

 CADEIRA COM BASE 
GIRATÓRIA E RODÍZIOS COM 
ESPALDAR ALTO, REVESTIDA 
EM TECIDO - AZUL  

 

33473 

 

20,00 

 

OCIOSO/DANIFICADO 

 

01 

CADEIRA  – FIXA SEM  BRAÇOS  
AZUL -ESPALDAR MÉDIO, 
REVESTIDA EM TECIDO COM 
ESPUMA INJETADA, COM 4 PÉS 
PALITO. 

 

033402 

 

15,00 

 

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 às CRECHES DO MUNICIPIO DE DOM AQUINO,  que tem por 
objetivo proporcionar melhores condições de trabalho das Instituições,  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 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 à Secretaria Municipal de Educação, para uso exclusivo nas Creches 
do Município de Dom Aquino,  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 
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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. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 
 
Dom Aquino, 12 de março de 2018. 
 
 
LAURA DORILEO CANDIDO  
Juíza de Direito Diretora do Foro 
DOADOR 
 
TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO MACHADO  
Secretária Municipal de Educação 
DONATÁRIO 
 
Testemunhas:  
 
 
Rosilei Reis Lima Manduca                            Marina Soares Nascimento Aguiar 
     Gestora Geral – 4719                                              Auxiliar Judiciário -  8669 
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